












والخبملالْجداءي _؛Jc(رامحزء الواضح اكحو 

مميلة؛جملة محعة؛ي ثم L^؛، مما تحل كز مضاؤع اذكر - ب 
دحرجقفغ قرب حرج رجم 

المائعكان إذا له صورة وكم الثاني؛ مضموم المفاؤغ كان إذا للماصي صورة كم 
تامة.جطلة قي ذلك لجميع مثل أومكسوره؟ الثاني مفتوح 

ءدهق)؛؛(

-ومخ - وقثح - وذنب - صن ياب من ممايع على منها كخ تشتمز جمل حمس كون 
الترمحب•لكرم-على 

مهن)٠(؛

لاا~رعءت بهما تحل كز باب لمحن ١لآمحن العنين اشرح 
منيهعنى المولى ينغر م لا.ارة قمان الإنرت وعل

ردهعن الأرض ز أهبعجؤ يربه لى نرعذي الأنى 

المجردالنمل 

٩؛
حصاصرب

سببمر









وللْتيايجديث icJjMرامحي النحرالواضح 

الرباعيمزيد )٣( 
الأءظة:

الودذ•ثتم 

\سح. ٠٥م التلامد \لحر'ذإنم 
۴

. ١٢٣١^^ V-Jil؛ش الثماد ائ-نعإأ 

١^٠.مم ؛يئون 

.الثرئجمورآ٢، |ممع 

اتثمالءادسينمح

ثم٠حنجلمأوءعنقعا، ثم هوْتئثوءوءئئورا٠، الأ،ظلة ثي الش مجردالأسال 
وليسهوالتاء. واحد حرث الأيلين الفعلين ®ي عليها يياد مجردة رباعية وهدء وءينمء، 

الهمزءهما حرفان، الأحرى الأسال على وئيد الصورة، طْ إلا حرف عليه المنيد للرباعي 
وليس^١^^٠. ااشْعر[اا في والضيم، والهمزة وءافرتقع*، هاحرنجما في والنون 
الصورتان.هاتان إلا بمحرفين المزيد للوباعي 

القاعدة:

«(؛فيدس؛ؤئء:
آئكأء<.م ١^٤ ئؤ: حزب ثنيي أ. 
؛ء)٠٢؛را1ءقأوٍماأوالهئرة الهئزءهتا: يحدمحن ثنت - ب 

تبمع.احرتجمت )١( 
■>j،.اثرممع: )٢( 
اشسل:دورع.)٣( 

ودنرصمنرس•دخمجيدمج، ك■ ئلدبملأ؛ دم* واحد، درن د اشام الفل ^ ٤١
وبقرشتثر.ةنمجا ئدحرغ ك؛ قنلدهئثؤألأ لص' واحدأ درن له راحل حمف نيئب هالدي 

٠وزنان له حمءان محه نقد الذي  ٢٠١







العالءارامحي الواحح اكم 1]ثإإثوقهل 11فؤاتيئ 

الثلاشاممعل حصامص تقص 

الأم

نقى-بمضيئس-بمس 

تاغ-مححمار-يجتر 

ئئا_دريلغو ٠ دعا 

بمضغ- صاغ جان_تجوئ 

يماد— مد 

تؤد- وغد 

المحن:

'آ-ءآ.ْ 
بمي- ٣، 

يجد-يجد

ح؛ش.سءماتوف- عث 

وصت-مت

اوواو،يأء ألفها أصل الثاني، الحرف مثسوحه نانمه الأولى بالطاهة الماصية الأساد 
الألفأ0 على تدق مثلا ®_|_، في فالياء أوالمصدر؛ الضاؤع من الأصذ هذا 

منياءيكون اصذألقه ما أن يمضارمه كزماض ؤيشائدمحنيم)، ياء، أصلها في 
منأفعالأكثيرة تجئ ولوأنك ءنصره، ياب من واويكون القه أصن وما ءصربء، باب 

مقردأ.ذلك لرأث الثاني مفتوح التاتص 
ذلكومثل )نير،، ' اسارُ أصل لأن الثاني؛ مغتوحه جوفاء ماصية أسال الثانية وبال3لائةة 

ُيشاهدأوواو، ياء عن متقلبة رأيتها هنا أجوفت كل الق تآملث، ؤإذا الأفعال، بقية في يقال 
منياءكان عن متقلبة القه كانت إذا الثاني مفتوح الأجوفت أن بمفارعه ماض كل عندمقابلة 

أيضا.مهلردة قاعدة وهذه ءنصرأ، باب من كان واو عن متقلبة كانت ؤإى بابءصرب>ا، 
وكذلك)مدي(، همدأ: أصل لأن الثاني؛ مفتوحة مضعفة ماضية أسال الثالثة و؛الهلاوفة 

الأولين،الفعلين في كما متعديا بعضها يرى الأفعال هذه تآمل وعند بعده، فيما ي؛نال 



محلكاكمماححرابياسا 

أنيمكن ومضاريه، ماض كئ إل الطر وعند لهما، التاليض الفعلين ل كما لاذا يبعضها 
كانلازما كان ؤإذا باب»ضرا، من كان سيا كان إذا الثاني الشرخ السف أن نمظ 

الغالب.الكير على ي ةاءاJة وهان.0 ءصرب1، باب من 
الثاني،الحرف مفتوحة ويي الواوي. المثال نؤع من ماصية أيعال الأحيرة ويارaلاتفة 

ءصرب٠.باب من كون ما كيرأ أنها نرى أسامها من غيرها ونتع مضارمها إر يبالرجؤع 
القاعدة:

الثا؛يتالتئمخ )؛(الماصي 
كانيإن sصنبااا٠ ثاب من فهو ياقيا، أجوث آن تامحا، ثاؤصا كان ذ إ آ

8وثزء.تاب ئهوين رايا، أجود آؤ راؤيا، ثامحما 
ؤإنكثيرأ، 8^^8 ثاب محهرمن مثتدا، كان فإن أ مصئف١ كان ؤإن - ب 

عافيا.ثاب ههومن لازما، كان 
8صنب8ثاب من ههؤ ؤاريا، مقالأ كان ؤإن ر. 

ءومح)آ(

تامة:جمل همر منها ثلاثئ مغ ثم السبب، ذئر مع الأنة الأفعال من فعل كل باب ين 
ثوى^٠ هدى شد وود 
فازوفلمُآ، ئJا قاع ^١ 

)٢(هوين 
فيثلاثة امتحمل ثم بابه، واذكر الأتية، الأفعال من فعل كن من والمتعدي اللازم ين 

تمفيدة جمل 

شحقص ة محب ر قت ئئ 

وحروفحلى، حرف رمدأدآحرْ كون ان يو لا افع، باب عن ثمل كل أن الثلامرايضآ حمالص من )١( 
والهاء.والشن دانمن والحاء والخاء الهز؟ مي؛ الحلق 

اثرأف.كرك لرن ذات مادة ع الجدو ؛ي غرزالإبر؟ الوصم؛ )٢( 



اليلءارايه اراضح النحر ^ ١٣١الضل  VtPJ؛0«؛؛بمش 

قرين)٣(
السب:ذئر مع منتها لإ باب وبتن الأنة، الأضال من سل كل ممايع هات 

غماشاد غزا قص قاد 

هرين)،(
كلتهما؟مضايغ تما رمضانء ني الفتلن للمؤيض ورح التلميدالم،الهء، ٠-^ ينال: 

السب.يان >ع بابهما؟ وما 

)٥(قرين 
بيان«ع بابهما؟ وما كلتهما؟ مضاؤع فما اللمثأمه( واهوي ، النجم(أ أهوى يقال: 

•البب 

)٦(قرين 
مقيئة:جمالة ي الأية الأنولع من نؤع كل* من سلا صع 
متعد.مضعف مخايع ء أ 

ارمرأ.باب من ناتص ماض - ب 

ْصربأ.باب س أجوف ج__ماض 

ءصرب(.باب من مثال - د 

)٧(قلين 
لسمالواز^•عذثرالسيب: فيهما، سل كل باب ^ الأتيين، الخن اشرح 

يمانيمذ نداوة البؤنرمي عني الئث ^٥ نن صديقي 
انزمالاسة لثوأزجوة غنة سئا ء_؛ا مإذا لى ؤنشمر 

٣

أحه.ت أمه الطفل وعري محمط. ت النجم هوى ( ١١





سالألف الواودل فومحمت حرف، يدل ومحغ حرفا أن السامة الأمثلة من ئزى فأنت 
الحرالحرث كان ويا إدالأ، بمش وهدا اكاتية، الأ،ثلة ش الياء ويدل الأولى، الأ،ثلة 
إملألأأيضا.سس أن صح ء1ة حرث 

القواعدت

ئذاكاذالخنثائ؛ث>ثعلةمحجئد>فةكانآخن، )ه(الإبماد: 
إغلألآآيئآا،\ه

وروأ.ظنغ صم ثئد الألمر وست، إدا )٦( 
واوأ.هلث، صم ثئد ماكثة اياء وست، إدا )٧( 

مص)ا(

وت:الإعلال من همه يحدث ما ومن يأتي، مما تحل كث للمجهول إين 
ج\خدبائر صاحب، صادر ناقس نابل زاحم 

/!درآ(
منئهما كذ في يحدث ما وبثن الأنين، الفعلين من الفاعل ام نم الماؤغ هاي؛، 
الإعلال:

أثمؤتجن 
جضعن  Ijuتقلب فإنها — صاكتة الثانية وكانت — همرتان اجتمع إذا كما إءلألأ، ■ملة حرف الهمزة قلب يعد )١( 

لبماتأ•أدس آس نم؛ الأولى، حيكت 
ارتكغ.i أوقث العالة، حرف حدث الإعلال؛ )٢( 

تورث(.ت يوث)والأصل ك؛ .نالحدث؛ 
قني(.)والأصل: ناو _والةالن؛ك: 
يمثي(.)والأصل: يض د: -والإمكان؛ 
بماتغييرمف إن بث، س ل ووصعأحنعكاث4، حرف، إزالة غهو: اعاالإبدال 

الحروفس مكون الإيدال؛ وآما الأحر، إلى احدها مقيثه العلة، بأحرف حاص الإعلال أن إي المومحع، 
حرفاصمحا.العلة حرف مكان يجعل العليلة؛ الأحرف ولي الأحر، احدهامكان يجعل الصحيحة، 

ه،ىمم؟.العرية، الدروس اجاأع 





(c)aMرايزء النحوالواضح ٠١٠|إإبم؛|ل 

الواواءفك )٢( 
الأمحلة:

أأديه ألمنء نود 
نتدأمحقن 

وعد؛ما حر أمحو 
الميثاد.قأئجز 

ئوىتا امرئ لك!؛ 
باليات.ئالأغئاد 

ررزالأثددثالهٌل؛
حترمحرا'؛•لأئت 

أناته،ننموالوظى 
ائ\ُوؤإض

تهونالثئإ؛أ

ئص•فالننذ 

الشجر؛أذيق 
مائتالإ.رائ•

يبمدئرجابث؛

الثار.١^ ث إلى 
أمحء،غر المرء 

١لنادى.^^٠^٠٠١ 
اليخث:

Il^ ، واتهرزا،وانوىُ، ءنردا، هي• أنمالأثلاه، الأورتجل. اظائ
الواورهذه تجل• لا لها المقابلة الأمثلة إر نثلرث إذا ولكنك واو، مر مش؛ماأ منها وكل 

اسودا.ه>ستاوااأصله يكون فلايدأن الأنمال. مائة أنهامن مع وءهتزُ، ءستداوااانية٠ 
منهاركل اجتمع قد الكلمات ط، ثأصول ءمرزا، أصلها واهتزا انؤية،، اصلها وانثة! 

ابء.ر  ٤٧١وأدغمت ياء الوائ فلمت ّاىةأ مها والأور الواووابء، 
قثىنحو؛ من المفعول امم ذلك ومن الكلمات؛ هذه تثسه كلمة بكل بمنع وكذلك 

دتذندي•نقئوي والأصل؛ دمرمي، مئضي »إنكمولشه: ورئي، 
هذءلاتجد القابلة الأمثلة في ولكنك واو، به نملا تجديكذمثال الثانية حدالطاتقة 

أصليكون بدأن فلا الواوياء، وتجدمكان Bءي٠|ادهوه٠يزان٠و٠ايراق٠، الكلمات؛ الواور 
الواوكانت، لما ولكن ءإوراق،، هموز١ن٠، ، ٥٠٥١^^الكلمات؛ أصل وأن واوأ، الياء 

كر.سل. واوساكتة ياءكل ئملمه وكللألالئ، ياء. مكسورا،لمت، ملها وما ساكنه ،يها 
دلكثكوالية، وهي ءيعلو*، مرا، ءي®يعدوه، الأخمال؛ ترى الثالثة الءلائفة أمثلة ور 











قرين).(
■وسه اعلأل من ب ما وي؛ن ممايأتي، تحل  ١٣الفاعل امم هات 
حابزال رام ماح حام 
عادغاب شان صاح هال 

قرين)٦(
ةاذكر0إعلال مها حدث ؤإذا صوغها؟ نكيف ٠إكراما عثال: على الآسة الأيعال مصائر 

ب؛لمحن 

أثصىأممي أهدى أحرى 
أعلاقض أعتل أرى 

)٧(قرين 
سمهما؟وئ ؟ ١٠٠نما إعلألأن، الآت؛ت الكلمات من ذ كش 

امتوصى(.اسسصاء)سله اصتوش( استماء)نعله اصتور( اصيلأء)فعله 

)٨(قرين 
حمعمنها بكث أحرى وثلاثا الثلاثي، للاحوف فاعل اسم منها يكث جمل ثلاث كون 

عاتلا(.i٠صورة تكسير)على 

)٩(قرين 
*جزيءارجزالس •' همزة الواوأوالياء *يها قلت الش الكلمات ؤنن الآسن، الميز اشرح 

جبة_زاج__ثالأد_امف__ي 
ذايظاء المفولا م ندثماءنرجالفي م—ا 

إرالعصر بعد من الوين دمي اصيلآ، جمع كأنه • رالأصالل الحر• اشتداد يند النهار نمق الهاجر؛؛ ر١ا 
واشم.الراحأ اوتات ربالأص١لل شداممعا٠ الأيام ؤميديهواجر المغرب• 



ألمأوالتاء الواو قنب )٤( 
الأمثلة:

قاد.)ا(ىنأثوممودالخقإذا 
ناد.الجن ولأ:سلأئإذا )٢( 

ذغا.)•ا(وبمضوألمإقا 
0(محفيب؛اهلذامح•

الحق:

الثانيالمثال *ي رمالء والفعل ءيقولء، مضارعي أجوف الأول المثال قي اتال، الفعل 
أند لا الثاني؟ اّضي في افء وأين الأول، سضي الواوثي فأين ءبميلء، .ضارعي 

قال:أصل وأن ياء، عن الأخرمنقال1 وفي واو، عن منتيأ أحدهما في الألم، تكون 
ألفا.فقلما فتح؛ بعد ْمأممحى الواووالياء ءوجد>ت، ®تزه، ومال؛ ®قرده، 

كزأينق.الق ي الشأن وكJUئ٠ 
ءيدعوا،مضارعه والأول وءرسء، ®دحماه الفعالين: رأيت، الأ-محمين السالين ؤإذاذ0و»ذ< 

ارمي،؛الثاني وأصل ءدغوا؛ الأول أصل أن تحكم ذللث، ومن ُيرسا، مقاومه والثاني 
ألفا.فقلما فع؛ بعد متحرثئن الواووالياء قوست، 

نلهما.وانفخما تحركتا إذا ألقا مملمان الواووالياء أن تقدميسظ ومما 
القاعدة:

ألمحا.هانا)، تقوحا وبما ثا وكان راوء الؤاث م إذ! ( ١٢)

ميد،)ا(

سه؟وت إعلال؟ من مها وماذا الأنة؟ الكلمات، من كلمة كل أصل ما 
نها، ١٧نرى أش عام قص حام تنى 

أداماوظواك.رظإراكي.:)ا(





العك(رابزء النحرالواضح 

ظءواياء الواو هلب )٠( 
الأمحلة:

امحل إنممت وصت)١( 

إتثقل إوئتظ )أ(نءْل

إسر ايتنن بمن)٣( 

الحث:

صيغةعلى ت سؤر أن وأردنا ولريرأ، ءوصلء مثل: واوأوياء، أوله ثلاثي ٣؛ لدنا 
)لربولكي هوالماس، هذا تحم، وااايتسراا؟ هاومحلء تقود أن الماس كن ألم رل١صل٠، 

تاءني التاء مده ؤإدغام تاء، الواووالياء ملب وءاسرأ، ءاصل* ت نالت بل هذا، تمن لم 
مصدره»ي يحمل ءاثثتلء، صيغة عالي الذي القعل ش حمل كما الإعلال وهذا ءاصنا، 

وءممملء.كال١تمالا^ وميقاته، 

القاعدة:

مةالإ،تاة.^ وظ قدم  ٤٧١الؤاثم ص ^١ ( ١٣)
مين)ا(

الإعلال؛ص لها حدف« ما وبص ءاقتزا، صيغة على الأفعال١لآسة ابن 
ودنيقم د'نمأ، يعد وصم، 

)٢(قرين 
الإعلال:س فيها حدُث، وما ياي، مما كلمة كن أصن ين 

اقهاماصاع اتثح اتجاه اسع مسكل 

)٣(هرين 
ررنشُ،)مجردها راامه كلمة م، إعلال كز ين 

ملامة.له جمل الثيءت رم )١، 



الإبم؛الوالإءةلمصرايز/^ ٠٧١النم 

هرص)،(

كذمن الفاعل واسم المصدر هات ثم ءاهثثزا، على المثاو مع من أفعاو ثلاثه إتن 
الإعلال.من الكلمات هان0 إحدى ش  ١٠واشرح تحل، 

)٥(هرين 

مح[المتلس الإعلال: من امتتدا كلمة ش ما يمحن الين اشرح 

؛كنموالاح الثمبأهلمأية ئتد مني صدرعرب ا ي

؛؛_(



االعك رابثه الواضح النحر اإابم؛ال

الأم

مدعا

الإبدال

زم

اددكنإذش 

اذذكناص 

صربصجب 

ادثغم

^١

ظلغ

|ئلثبغ|ءتشب 

فلني

اظظء

1ق1ثلأزلم\ئلخ إصثلنب إصثلغب 
الحثت

هانفالأنعاد ترى )ب( مم رقي أوزاي، أوذال يدال مدوء، تلأتيه أسال )أ( شم 
تجدتاءلم )ج(، مم الأفعال إلى نظرث إذا ولكنك »افتعله، صيغة على نالها بعد 

أردال أوله ثلاثي فعل كث أن ستتيظ أن تتهليع ذلك ومن دالأ، مكانها ورأيت هائثنرأء4 
مصدرهااا»ثعرأ، ومثل دالا، ٠اإتعزء تاء فيه تبدل اائثعزا على سئ إذا زاي، أو ذال 

ته.ومشتما 

ترى)م( م قوفي ظاء، أو طاء أو صاد أو يماد مبدوءة ثلاثية أفعال )د( ويضم 
ال)و( يمم الأفعال طْ إلى تتهلر حينما ولكنالث، على بناتها بعد ها نفالأفعال 



الإبمءالحى ١^( رص الواضح اكم 

أوصادصاد أوله ثلاي فعل كث بأن تحكم ذلك ومن مكانها تجد يل ٠اءثتناا تاء تجد 
ذلكءاصزافي ومثل ٠لاء، تاء ءاكنلءسددفيه عالي إذابمي أوطاءأوئياء، 

ومغتتاتبم.ممدرء 

الهواس:

يوديءءاكل0، ض ويث آوزوا آوH ئالآ ١^ أول كان !٥! ( ١٤)
وص.م تضير ض تغضن دلك ؤؤئد ئالأ، >ااصتء 

»اكزء،ض ؤيؤ آوظاء ظاء آوفادأأر ضادأ الئلاثي أرد كان إذا ( ١٥)
وثئتقاص.تضيره في بمصث دلك ومحهث ظاة، اراءثتتا< تاء ؤذو 

مين)ا(

الأفعالمن أرافتعل،، يصيغة تأش كيف 
زانحدم صالح رجز دان راد 

)٢(قرين 
يها؟التي الزي١د٠ أحرف وما الأنة؟ الأفعال مجرد ما 

\ُ'ذإضثتز إصئلج اصثلغن^، 
)٣(هرين 

الأساب:ذكر مع كليهما من يإعلأل، إبدال الأنة الكلمات في 
اصثلام،ممعلقى اردرى إصطلأء اردقاء 

)٤(قرين 
مقيئة.جملة ش راحاJ٠ كل ضع ثم غير، ليس إبدال على نشتمل كلمات أرخ ءا'ت، 

اسد،اكض؛ )١( 



١ردللcارامحه اماءتح الم الإبمءال 

هرين)٥(

الضيلء]_ الإبدال؛ من ءالمضطرا كلمة ش ما ؤين الأش، الست اشؤح 
طةاستلتيهمبماإذاولم:ضهالأمئةرا،ننب 

ومطرفالرمح••U)،، جهع الأست: )١( 

















رامحيالواضح اكم مظا اأومفه 

مئزره(

بالشكل:المزان وانحط الآتة الكلمات زن 

بمئونإوص نعه ص داع صى 
هم؛ن)ا"(

ضيوطأ:الأنة ال؛كلات مزان هات 
مدماقشم احماو أحتز ئثارق اثثقع ائتللق انثجار 

همين)ب(

راضطها؛الأست للوانين كلمات هات 

ساثلقثل ثاء3 قاع3 اصد ئاغن 
ءقتلا ئذاءاة إهتاد هئود نقثود قيئت 

شن)٨(
الميزازتصط •ع الكلمات زن 

نعاةنائم محيثاق جتد أعاJاء أؤلثاء 

هميزرآ(

•منه اعلأل حدث ؤإذا وزن على واغادا ٠ماتا ين صع 
شن)»ا(

إعلالحدث ؤإذا هيسال،، وزن على »ووىا ومن ااسوله، وزن على هسؤرا< بن صغ 

ضن)اا(
رزنعلى ارتامء؛ ومن لرقعيل®. وزن على ءعلاه ومن . 8j_Bوزن على »جال« من صغ 

إوضءءا<.إعلال حمل ؤإذا 



(١٢همهن)

إعلال؟محن نهما وماذا مزاثهما؟ نما ءوشء، مقاة؛ وسل وقت، امتتاتات سث 

(١٣نين)

ييصنها ثم الحالين، ني زئها مفعول، اسم وتكون فاعل، اسم ءمغتادء كلمة تكون 
منهما.حال كئ ش ضوة حملة 

مم)،ا(

الواز[]_ نهما؛ أسماء وثلاثة سلين زن ثم الآسن، الشن امرح 
ودينحن_، رذي عيعداوء لاء بندله نيس لنلأء 

ممونعرض ض منك نيريع تمنه لم همرصأ يئة يجيخك 

T









ومعانيهاالإفعال اس0اء ص و1اوص اطدل(رابيد النحوالواضح 

ومعانيهااهفعال أسماء من طائفة )١( 

الأص

تممؤ= بملآن 

يكقي= قن 
أمشصنً زه 
أوأتئنجبءاتلهث وا 

أتثجبأو أتلهث = وي 

ساعد= إليك 

امحثجبً اٌين 
اممغ= قين 

حد= نديك 

اشفً مكانك 

الماضيالسل أسماء )أ( 
ننع= ن وئكا ننع = 0 نزعا 

الضارعالسل أساء )ب( 
يكقى= قط 

سد— ذتان 

حًأنصى
أوأسجبأتلهث — واقا 

الأمرفعل أساء رج( 
ئغ= ه 

محًأءلأ
دقمحا = ئلم 
حد= هاق 

تميم= أماتلثه 
أمأرعً ها 

حد— عنيف 

اكفيء ته 

مزين 
ا-مذج:

بمل!لا لشاب زى )١( 

ءاناء.مستتروجويامديرم والفاعل *أم>با، يمض يع  ١۵٠اسمرفعل لي• 
•-*لي* جاددمجردرمتعلق؛لثجابت 

نافية.: لا 

صمة.والجمالة متر، صسر وفاعله ف*لممادعمرفدع، يعمل؛ 





واجومحامههمهم  JstMرابزءالدلءا^ ٧١اكم 

الأْظة:

وأح3كامهرهالسل الفعل 

ااثال)ا(

صدقمل يصل ءن _ دءد 

إيخغ؛^۶٤ وء أيجد يزجي لجئ 
الحث:

لقول؛بالفل خاصة أحكام بعض لك نض أن هنا نريد 
واو.ةاؤْ مجرد *سال السائمة الأفعال من فعل كد 

أمرء.ومن منه حذقت المثال فاء وأن العين، مكور الضائع أن )أ( المم نر ؤيشاهد 
منولا مته ثحدف لم المثال فاء وأن الين، مْتوح الضائع أن )ب( المم في ؤبشاهد 

نلها.ما وتمر لكونها الأمر؛ ش ياء نمت، دلكتها امرء، 

القاعدة:

تمحنورواؤيا كان إذا والأم، الضائع، الئامومحي المثال هاء ئغدث )٥٢( 
أم.و م 

لماض الآ،«لكم ذم هاش \ب لهدا وأحكاص اسل لأمام اتقاء الابموالة الدارس منهج م )١( 
الأيتداية،يالميرصة تعرس 





واهء؛نحا1ْ،|لْعتل اكمل رايزءالنحوالواضح 

القاعدة:

.ءَ  إذالصم ةاثْ غومخق ٣^، إرصميرويع الأجوث أنقدالثاصي إدا ، ٢٦١
آزءمخءأه.ثاب ين كان ؤيادمحترإن وصن،، ثاب ين كان 

TT

وثم،يغث، ولم ولريخ، ك؛ الأم؛ بتاء أد نمحرآجرءللجزم، مه!٥١ تحذف دالأجدف؛ ، ١١
رحل.رخ، 

رحمن.ؤيتن، ُفتى، وحنتم، يئنا، تت، ى؛ ا ينع،تحرك إذانكذلاماييضم يكللك 



رايزيالواضح الحر واضامكالفعل 

الاض)٣( 
الأهظلة:

نتعونالئجاد ( ١٠) حشواحثيلم، )١( 

)اا(النجاد؛مقون )آ(نهوثائهوا

)آا(الئجادتنغون )مأ(ءلزتءلؤا

^؛١^٠أتمما ( ١٢٠) قصواقصتت )٤( 

)إا(أتمماصان اسذءؤاانتدتيث، )٥( 

)ْا(أنمماتلمان اث،ءاتني، )٦( 

)آ"ا(اكثاتثشر؛ا ستمرأنت، )٧( 
ننجث،القثات ( ١٧) يمسينأنت )٨( 
تزئونالقثات ( ١٨) ئاوءير؛رأئت، )٩( 

الخت:

إيضاحبعد — ءالم.ث، أن الأيهداية  المدارم؛دروّرا همر للت، سق 
يتمرما ذاكرتك إلى عاد يإتحام الاسامق الأمظله درث ؤإذا البارزة، الوتيآ لضماثر عندإساد0 

يلي؛قيما لك 

القواعاو:

إلىوأتين ثفارعا، أم ثاضيا أكان ج وايى أؤ اقأ الغاكز كان إدا )٧٢( 
محت.فه لأ_ الثخاص تاء صرالواوأؤ 

هإذكازثلأقاالواو، صر إلى وآنيد ١^١^، القاضي كازأحن )٨٢(إدا 
ياة.الألد محت ثلالإ ظى زاد ؤإن أصلها، إلى الألم، ذي 

الألم،.غدهت ألث الذيأجن؛ اقابمس يالئاضي اقأيث تاء ائت إذا )٩٢( 



















0فهل؛^3؛ g4jالعالءارايه النحواراحح 

الأستوي رقة )٢( 

الأءفلة:

لثصمرنقصر أنت 
لث3تسرنانثفيرن أئس 
لءنسرنصبرون أئتم 

لتئضتنتقضي أنت 
لممضيقاذنقضن أئم 
لثئقستقفون أكم 

قوتو0ئدتو 

قذنننذرن 

ق2تسنانو0ير؛\لمأ أنتما 
لعتسرنصبؤين أتب 

لثئض؛انئئضتان أينا 
كقضننقضن أنت 

لثدنوانئدتوان 

قذيقئذمحى 

قرصيا0رصان 

ل>ذينرمن 

صرض 
لمصيثانثرصص 

رصون

الحث:

تالأمثلة من طواف أرع أمامك 
البارزةالرفع صماتر يالى مستتر، صمير أمتيإلى الأخر، صحيح مخايع فعل بها الأولى 

الضميرالمستترإلى المني الفاؤع ؤيشاهدأن أخرى، موكل يغتر مرة موكدأ يه، تتبل الش 
المنيالضائع وأن القح، على دينىآخرْ يتون الظاهر-يوقد الأمم المنيإلى -ومثله 



رامحي١^١٠^ اكم مثاثك القمل تو3نحيو؛ 

وأنمكسورة، شالة نون محلمها ييحل عندتوكيده، الرفع نون منه يحيف الاثنين ألف إلى 
أمافاصالة، بآلف النوة نون من مفصولة مكورة ممالة بتون أئن النوة نون إلى المتن الْعإأ 

المحاطةياء فاجتمعت، الأمثال؛ لتوالي الرفع نون منه حذئت، فقد المحاطة لياء أمتي مزكيما 
اج؛ماعمن لكتثص ياءالمحاطة نحذثت، التوكدالساكتة؛ نون صّاكتة-ح -وص 
واوالجماعة.إلى أسنلأ ما موقد في بمال ذللت، ومثل 

فعلكل حالة أن وترى ناقصة، الأفعال رى الأحرى، الثلأيث، اللواتم، التثلرإلى وعند 
إلىإمتادْ ءتدأ بالألم، المعتل في إلا الصحيح، الفعل في ننليره حالة التوكيدتثبه عند 

الأولى،الحالة فى ياء ئةلس، ، الألففإن وواوالجماعق، المحاطة، ؤياء المستتر، الضمير 
الأحريٍن،الحالين في مأمكةبالفم، وواوالجماعة محركةبالكر، المخاظتة ياء وتتى 

ذكرنا.ما جميع ش والأمركالمصايع 

القواعدت

الأتن:الأحكام عك جرث،  ifjiiالمحارع اثن إدا )٨٣( 
فو4.أن صت4 هممن، . ١ 

آبم،ومقالث، 1^0، مثح اثاهي الأتم آو الئ٠تاض يالسمير النسئ - ب 
,t\j KAالتابمي 

هلأ.الترن له ككسر الاثمحن لألمه تثت ٠٠الج«م 
هلهإلا مئ4 ككون ولأ التوكلم،، ين آبم، شه هصث ااةنهمة د-الثتثدلكون 

؛كثوت؛.

مإلا والواو، اتء شه تغنث واوالبمائ آؤ الثخاظك ياء الثظ م. 
تصئوته.(لختائ وزاو تكااثُرة، الثكاةث4 تاء قص مالألم،، الملإ 

اص.بمد كالثقارء الأم )٩٣( 



الفموتوص ^قة1،ًلا ا'لعكا رمحي اماحح الم 

)١(هرين 

تالضط ح اويوجه، توكلها يجيز ما بها وألحق تائة، جمل ش الأسن الأسال صع 
تشسئو تجي أحش ئزجو يندي سلم 

هرين)٢(
اصإراص،مإرنونافوة،مإرواو

بالثكل؛المط •ع المحاطة، ياء إلى ثم الجماعة، 

الضعيف.على لتحتوو )٣( أمحك' شرت لثحنْلى )١( 
الإساءة.)،(لثنمن )ما(لترُنسيالإثواملإ 

ءرين)"ا(
الإj١ثتج،ع ثم الذكور، جمع ثم ، ١^٠٠٥المقرئة ثم المش، الأنة بالعيارة حاطب 

مشاهدتهاولثمنونإلى عجأ، ولكدين ورواء، جمالأ لية؛ الإ-كتديية إلى ذمت، لتن 
ممرآ.

عرين)٤(

القلاهم,الاسم إلى مند صحيح»ؤفو مضايغ منها جمل؛ك!؛ ثلاث كون )١( 
المحاطة.ياء متدإلى موقو صحيح مضايع منها يكذ جمل ثلاث كون )٢( 
واوالجماعة.إلى مند موقد بالألف تاهص مضايغ منها يكن ثلافرجمل كون )٣( 
النموة.نون إلى متد مؤثمي بالياء ناقص •ضائع متها يكن جمل تلاف• كون )٤( 
الاثنين.الق إلى مند بالواوموقد ناقص •مائع منها يكث جمل تلاث كون )٠، 

ءرين)ْ(

التوتمدؤيعيم:نل زنهما ثم الأمحن، الجملين ش أؤدالفعلض 
أباثهئ.على تقنون لا الأمهات )٢( أباتهم. على فنون لا الأباء )١( 





وبسمأنهم املعك(راؤزُ الواحح اكم 

ويمسلعم 

الأمحظة:

الكذب.)ا(ئزاطوق القابمخاوئيناص. را(بما
.٣١ش ظ شق )٢( الئلأ. ص نمدئ بمر )٢( 
الوثايت.ينزسلاحأ )٣( المس4. يثر جمهوؤيه وطأ نعم )٣( 
٠٣خ س )،(شونا الخلال. الكتب إك تنس نا بم( )٤( 

جومضن.■محيا )١( 

^١٥١٣٠)ما(لآحج.ا 

المحث:

ممايعمنه يأتي لا جامد ماض وهرفعل ®نعمُ، بالفعل مبدوءة الأولى الأربعة الأمثلة 
المدح.على وهويدل أمر. ولا 

٠٢١٧١على جامديار>ئ ماض وهوفعز ءشلء، يالقعل مبدوءة الثانية الأربعة والأمثلة 
بها،المحلى إلى أومضافا دءألء، محلى رأته الثمانية الأمثلة في القاعد -املث ؤإذا 

٠ءما؛ا كلمة أو يتميز، مفئرأ متترأ صميرأ أو 
أوالذم.بالال>ح هوالمخموهى مرفوعا امما رأيت جملة كد فى الماعز جاوزث ؤإذا 

يتقدمؤيجوزان أوالمذموم، الممدؤح وجوباتقديرءت حبرالمتدأمحاووف وهويعرب 
التاليةوالجملة متوا، وحينئذيعرب القايوه، الوليديعم بن ٠حالJ الفعلهكن.ا المخصوص 

له.خرأ 
يستعملانحثل.ااا وءلأ الفعلين أن رأيت الأخيرين السالين إلى نئلرث ؤإذا 
أوواّ.أح هوالمخموهى بعدهما وما فاعل، إشارة اسم فيهما؛ وررذا؛؛ و،رو؛لسا،، ك_ارنعملا 

الذم.



المواعد:

آذينهنا ثن مائل ض ئيجب للي؛، بمد ورب للتدء، قنت ءبممء ( )٠٤
متثزأوجو؛ا أرصميرأ؛وتسرا عها، ، fyiisiمحائ أر بهآ0، ثقرثا تكون 

ءنا(.أرمة ئكؤؤ، 
أروجؤيا، محرأيئسدآثغدوب اغرب ^*،^ ١١ض ادائأحرالمخفرص ( )١٤

ثثدايزص.اكائدآرب ثإداهدم ملت، ثثدأب 
)١(قرين 

يأتي؛نما والمخموص وابمسا انعم، فاعل نلح ُص 
الكتاب.صدئها ؛ Ju)٧( عتري• القاح بمم ( ١ ) 

سواء.على جمد من رجلا بمي )٨( عائشه. المؤمتٍن أم نتنت )٢( 
العادء.فيس الندم يورث المزاح )٩( المجون. الأشرار مصير بمس )٣( 

اسمه.تجر ءادلآ يم كان ( ١٠)الأدب. )،(تلممنلأْمح، 
الممسف.نعم الإماكتال.ريه ( ١١)المرء. به ينمق ما بمس الإسراف )٠( 
المتزءب٣ الجنيرة ش نزهت ( ١٢)الأهرام. ميلمصر شاهدءعلى _؛! )٦( 

قرين)*(
الأنة:الجمل ش والمخصوص الماعز ٠^٠ 

الخترعون.حثن.ا )٣( الجد. ح القتاعة ٢^١١ )١( 
الوء.جياة )؟(لأب.ا ن4خرأ؛ تحمل لا يوم -^١١ لا )٢( 

)٣(قرين 
الأية؛الجمل همر الخصوص صع 

...الأول الحلمة نتم )٢( ... الجمهويية ريس ننم )١( 
...جز )٤( . ١٠والدك يه تحامل ما جز )٣( 



وبئسنعم اُدعكا رامحي ،؛؟ ٠٧١ادم 

الحلق...يس )٦( ... الطيب بمل ما يتم )٠( 

هرين)،(
المحاق:على و»بميىاا انعم• فاعل أنواع كث حال مكان كث ش صغ 

الهول'أبد *" ينم رآ، الئجٍاو. الصاغ نغم... )١( 
الوض.حدنة نغم... )٤( المدرسة. ننم... )٣( 
الئحاء.صديق ••• بمي )٦( الومل•. حلث بمي... )٠( 
للأخلاق.المدة الكب بمس... )٨( الأثرة. بمن...)٧( 

)٥(هرين 
أواينس•:-اانعم* *اعلألممايأش كدكلمة اجعل 

الك؛اثرأم - المعلح - الشر إلى يودي ما 
ممرأرص نتج ما - الخال - المرض منقذي 

ءرين)0

الفاعل.أحوال استقاء ح ُيتم* على تنتمل جمل أيخ كدن را، 
الفاعل.أحوال استقاء ح ءابمى* على تشتمل جمل أدخ كدن  ٢٢١

قرين)٧(
الطييل[]_ أعريه: ثم موحزأ شرحا الأي التت اشرح 
الدهرعلى تعين لا من امرأ وبلل حمونة كان نن المرء مدبئ نيتم 

تمحتمح تمح 





أكجبامجث،ا املعلءا رابني ااوا٠دح اكم 

وكونازدحام هي مصادر على تشتمل أنها رأيت الثانية، الهلاهة ش الأمثلة أمالئ، ؤإذا 
هذ،من سل م؛ ولماكان ووكانءوءحضرا، ءازدحم® الصادرهي؛ هذه وأسال وحصرة، 

وبي^واالأ٠ظة٠ قى ترى ك^ا ْامرة مني اكّبم يهخن لم الثمانية؛ الروط حامعا ليهى 
الفعليممدر ذلك، بعد أتينا ثم ، ونحوهما ا١أثLيئااا أو أشدا؛ دءما التعجب، إلى توصلنا 
موولأ.يه انى أن ولنا صريحا• 

للمجهولال؛نى النعل س اكُج-، س؛ني لم أننا نرى الأحيرة الaلاهة أمثلة إلى ؤيالتنلر 
تعجن،فعل إلى لجأنا ؛، jUJiJتصاويء؛ ءلأ وهر المتقي الفعل س ولا وهوارساقبا؛، مباشرة 

يثلهرلم صح بمصدر لوأتيتا لأنتا غير؛ ليس مؤولا الفعل بمصدر بعد، وأتينا مساعد، 
أوالتفي.للمجهول المجني الفعل صفات إحد-ى من نتعجب أنتا للماح 

القواعد:

ووآقؤدآه؛؛لا،ا؛ لرثا ت هبما صيغتا)، لكتج؟، ( ٤٢)
ثمحأ،تاةا، ثلآقا، الليس،ظباية؛نهن: المحل قي ^ ( ٤٣)

قايلأuقاوءث،.ل مص على مثن ثزl^^، ؛٥^٥، للثئئوآ، مسا 
ررأس3«،على منه الوضم، آوكان أولاهما، مءم السد كان إدا ( ٤٤)

دلف،ثئد وآئتثا وث٠ءوونا، أو١اأئدد،؛ أشده _ااما منه، J٠٢٥٢١ؤصإغاإلى 
آنصؤيحا بتصدلأ 

دءطمتة العجم، إلى قمحا، أؤ للمجهول، ميا الفني كان إذا ( ٤٠)
مثصذيومؤولأ.مئلوا وئحوهما، آوررأئدداا آثده 

تمماوئ،لا الذي السل من ولا ثئلنقا، الجامد السل من تثنجن لا ( ٤٦)
ج}

أف؛عما تحوت عليه، زاني وصث أؤيد إن إلا منه يتعجب، لا معناه يتفاوت لا الذي ت كصرج، ١٠؛ي جاء ر١( 
بموتي•دأفجع موته، 









1Jjilallاههك شش 'م_ا؛خك ١رلعكا رامحي ١^١٠^؛؟ اكم 

تأنيثجاز ولذا سله؛ عن نمل ولكنه التأنيث حنيني الفاعل أن نجد الثالثة الهلاهة وش 
وترى.فعله 

وأحرىمزنثا، مث، فعله ونرى التأنيث، مجازى قناهرأ الفاعل نرى الرابعة الهلاتفة وقي 
الجواز.على يدث مما مزنث، غير 

>مهبالفعل تأنيث جواز ونثاهد تكسير، جمع الفاعل نرى الخامة الهلاإفة وش 
اكواعد:

تالفعل تأيث، جث، ( ٤٧)
الفم.عن وتشيل \ٌ محقؤ القاعد كان أ-إذا 

الجيثا٠تجازي على بمود صميرأ القاعد كان إدا - بر 
تالفم تجورئأيث )٨٤( 
فعله.عن تمصولأ حمحمي القاعد كان إدا - آ 

الهأنمث،.تجاب؛ ٍياؤرأ القاعدانا كان ب-لدا 
الثؤئث،س.آد للثذر محك جمع الئايد كان حم-إدا 

مةق)ر0

الأساب؛ذكر ح الأية العبارة ش ئعل كز تأنيث حكم ين 
الكلام،صناعة البصيرة مد أسعارهم ومدت انمين، بست، مكيثة للشعراء جلست، 

ذلك،قي الأدب، سوق راجت، وتد ترى، لما الشعر رجاد حمحع رأيا رأمت، إذا سكينة وكانت، 
النجيدون،ضايق الشعراء، على والفضة الدم، تتثزون الأمراء لجعل وازدهت،، العصر 

شأنها.ؤإعلأء الاJنة رفع ذلك، أثر من وكان 
)٢('مهن 

؛جواز0 »ع ومرة الفعل، تانيث، وجوب، ح مرة فاعلأ، الأتية الأمماء من اسم كز اجعل 
عائشةالمعلمة اليت.تا التلميل.ة سلمى سعاد 

•قردهما.•ع كماكان •عهما يش بل ارجمعا، •ثى الفاعل كان إذا يجمع دلا الفعل يش لا ، ١١



١^^(رابز/ الواضح الحر للفاعل القمل ت1نث 

نعلية;يجملة عته وأخر بدأ، ^ مما مجازي مزنث كز اجعل 
انمنالأذن الأرض الإمح التن الد 

هرص)،(
النمل:اتيث حكم ؤين فاعلا، يأي مما مجازي خمنث< كز اجعل 

القبعالقدم الار الئاق الكأس ١^^>، 

)٥(قرين 
الشمل:واذثرحكم•lبث، فاعلا، الأنة كدمملمةساللكل.ات 

المعالمامحت،الأوانس المهندمون اللهاء الجنود 

)٦(قوين 
ومث0مثتى، ومرة مقرئا، _؛ يكون بحيث فاصلا؛ الأتية الأنمال، من خمل لكد هاتر 

محالمآ.مدكرأ جمعا 
يهذبنايو يخح ئهص قام 

همص)م

المج[]_ وأعربه: الأتي الين اّمح 
تقممس الماء ظنم النم نينكئ زني من الشمس صوء العيس ينكر قد 
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صهراضح الخد 

ظروفآنمى وءال0 مجرورة، أو مرقومة تستعمل ند بل منصوبة، نكرن أن استعمالها 
ج}

مصدرأترام الأخيرة الطاتمة وهمؤر ومجرورأ، جارا الفاعل ناتب ترى الثاكة الطائفة و؛ي 
نصيهآئ.تلتزم لم الرب لأن ءتصر*ا؛ مختصا 

القواعد:

١^٥ي ، لكجموو محي ثمم تئقوي، من لأثؤ ممدا الفني لكن إدا ( ٤٩)
متحهمأ.عداة ما رمي الماعل، مئاتر الأود 

كزقااؤآؤ جارارمجئررأ، المائل ئاثب إدالكن بلثجهول اللازم تش ، )٠٠
صنمحيرا 

الثاقة.الفاعل اخكا؛ جمح القاص ؤاثس، :قث، ( )١٥
همةنؤا<

الفاعل:ناف وبتن للمجهول، الأنة المارات ش تحل كد إين 
عيشهؤتعش الكدر، الماء ؤيحذب يالنن، مبتية صغيرة دارأ المصري الفلاح يسكن 

نالا؛■٠Jنزل إذا بالفaلنة، كريم وهو بشأني، العناية إلى الأن الحكومة عمدت وتد _، l^Jlقليله 
منواليومين اليوم الضيث ميم وتد دجاجه، له أوذح الجص، أوأئلعمه الئس، سقاء صيث 

والمتلنثرفو. لإنقاذ حيائه سدد ند القيرة، وهوشديد إكرامه، ني تهاونا يجس أن غير 
ليته.وظرب نهاره مخ ُرتبع القش ثمن أن غيم ؛إذا تروتاّ، يماد 

همةن)أآ(

الفاعل:نايج، ويتن للمجهول، الأنة الأفعال من فعل كل إبن 
الغاية.تالوا أن تريدون )٢( إياك. إلا أكرمت ما )١( 

ؤييتاخوعوض، هط، تحو؛ مءس،، والهر اوالظرمت الظرءيت4 عر الصب يلازم المتصرف النير الظرف )١، 
ومحي.ولدن، ؤيعد، رمل، ؤمحتما، 

ومعاذ.صبحان، مثل؛ الصرف الغر المصير )٢( 



الُكارايتي الواضح النحر 0ف1ءل^

ربممان.صمظ )٤( تأديي. فأحص ريي أدبي )٣( 
الميمون.الطائر على المديق صار )٦( أشكنك. )٥( 

ندق.الدائن قاضى )٨( نمد. ري(إىك 

هدين)٣(
دمجرديأ•جادا لها الفاعل ناب واجعل للمجهول، الأنة الأساد ابن 

مايايندتصمح مزهيئ ظن 

زم)،(
تظرها لها الفاعل نائب واجعل للمجهول، الأنة الأفعال إتن 

جندنعظ دب حثع صاح تزق 

)٥(هرين 
ممدرأ؛الفاعل نائب واجعل للمجهول، الأمة الأفعال إتن 

جاغيند رأي قح أثل عطس رئ 
قرين)٦(

تحلُنها يك!، ثلاثا ثم للمجهول، متى لاثنين متعد فعل منها بكث جمل ثلاث هاُت، 
في•صدر الثانية، في ومجرور جار الأولى، في ئلرف الفاعل وناس، للمجهول، مؤ لازم 

الثالثة.

)٧(الإعراب م قرين 
أ-نموذج:
ءمخنيس

للمجهول.مش ماض فعل صئ: 
ومجرورنائمافاعل.جار الليل: في 







ؤللفيدالْءمح؛ا رامحيالنحراراحح 

هممح)ا(

ذكرالثنؤغ؛>ع نكرة، منها كان وما ممرقة، المتدآت من كان ما المارة ش ين 
كوارثهاكثرة في والبن، ممار، ومها مناخ ولها والقرى، يالمدن كثيرة السيارات 

مجازثولا سح، أحد فما كثيرا، ذلك في الصحف، كتبت، وتد وتهاويهم. السائمين جرآة 
قوانينتوصع أن والواجب كارثة، مكان و؛كر؛ حادثة، يوم كن فمي رنيه، إلى ثاب، 

سلامة.الحتئلة وش حزم، الصرامة ففي ثديية؛ 

)٢(هوين 

الخبر؛أنولع بمبميع صنه وأحير ميتدأ، الأسماء من امم كن اجعل 
المخترعونالمات البامة الغية القاهرة الصديقان 

هممح)م(

يه؛الأيت،واء يسوغ بما الإتيان بعد م؛تل.أ الأية الأسماء من اسم كل اجعل 
نجمانميدان رجال فتاة كتاب، غلام 

الأتية؛الأحبار من حبر لكل منكرأ مثتدأ هات 

المنزلحول المدرسة أمام المائدة على الشجرة فوق الدار في 

هم؛م،)ه(

عنه؛وأخر مبتدأ منها كلأ اجعل ثم بإصاقة، ومرة ، بوصف، مرة الأية الكرايت، حصص 
تلمذسارة حصان غصن حتيية كراصة 

هممح)0

.الش المسوغات اصشقاء لع نكرة، فيها المتدأ جمل سث هات 



tcJUiرائي؛'الواحح اكم والقبوال؛تي؛ا 

)٧(تمرين 

الخقٍمجأ]_ الثاني؛ الين وأعرب الآت؛ين، انيين اشؤح 
انللم—اذي—٠—رإل—رز* غيرئنع مي نضح أشباب 

ثوانيمالمحمودة أوحنا0 ثم_ني إ_المحمى نج__اء •٧ 

ةءةو؛3
T



والخيرالْبمو؛ا ا*وواكارايزء ^ ٧١الخم 

وجوبأالهاوأ حاوف مواضع )٢( 
الأمثلة:

الدين.صلاح القاج نعم 
الوغد.حلث الغلي بس 

يكر.أبي بتت أنماء الأم نمت 

المنك؛ن.القمر غلى صدى الفسسز. اللتم اجتب التائي. بعثر اقد 

جمحل•صت داُح*قم شقات 

الكتل.ردا؟ لأحلنن ض ذش 

الحت:

أنلك سق وتد وْثساا، ب أمثلة على تضلا أنها تجد الأولى الياتفة انئلرإلى 
إعرابان؛ب يجوز وءبثس؛ا ررضرا مخصوص 

خرألمترامحل.وف.يهرب أن • الأول 

خرلمتا.اأنه على إعرابه نى ؛إذاجريتأ خرله، نيله متدأوالجملة يعرب أن واكاتى: 
المتدأ.حن.ف فيها يجب التي الموامحع احد وهن.ا وجوبا. مخووفا المظوأ كان محن>وف، 
وكانورلالخاسيسا،، ك_)؛العادلا؛ مرفوءة، صفات آخرها ني ثن الثانية الطائفة تأمل 
غيرالمحقات هذه ذكت كان لما ولكن إعرابه، في موصوفها صفة كل نتع أن الواجب 
عنتهنثها ماغ أوالترحم، أوالدم المدح منها الغرض وكان الموصوف، لتعيين ضروري 

وجوبا.محد.وف لمترأ حيرآ صفة كل تكون أن على ورتحها موصوفاتها، 
تالأول المثال معنى أن وتجد ممحدرأ، منها كز أول قي تجد الثالثة الءلاتفة أمثلة حاو 







االعك رانجي الواضح النحر والخمادبم3أ؛ا 

الشم.الغلام عر )؛(آخق 
)٨(تمرين 

الضمح[]من ت الأول واعرب الأنتن، السين اشؤح 
اهبرجيحاجي لئلاذي بدأ لأندبة ء-نئي ني 

اأناسهأنمى نفسي نثخت مرصعة ان الإحوصت إذا 

TTT



المتدأحذف يجب 
بملكن

>مطوءاس خرم 
آوالذللميح 

الترحم

سيراحمْ 
نثعن نابا 

ْحصوصحيرْ 

ُتحمدةءسء

العائلبنر اتتد 
.ثاك:

الفاتحتعم 
الدينصلاح 

ياكممشعرا حيره 

ذسلآءدن
لأيالك-ل



٨شلارابيد اكحوالواحح والتيوال0بتو؛ا 

وجوبأالخر حذف محواضغ )٣( 
الأمثلة:

أنثزاهضئق1اخيذنكالؤد. 
النئلثوم.لأنممن اه تؤين 

كنا.اشاس أندي لولآاشر؛لكانفلأدن1مأ. 
الامماثما-مالإJان.لولا 

دجذاؤ••صل ثل؛ وعملت. ثا؛إنثان وصدمت. صديق ثل؛ 

أةت.مال؟قنضأ.اخنامياش1لأأ. 
أاتنناتنىاك1نشرأ.

ايخت:

٠ءمركالأن المم؛ ي مؤيح مرمع مدوءآباسم تجدكزمثال ايناهة)ا( أمثلة تأثل 
مبتدأ،هلاْ من مرفؤع امم وكل العنم، إلا؛ي ستعمل لا الكلمة وهال.ه حياتك، معناها: 

وجويا.وهو٠٠ءنبوف وأسباهها، الأمثلة هدْ ن؛ ااسْىا مدره نحن خرم؟ فأين 

وجملةشرط جملة لها التي ءلولأء بكلمة مساووءة رايتها الطائفة)ب( إلى نفلرث ؤإذا 
مل.0وءلولأ،، ممرأ، ممر كون والجواب: اليلا< )اوحرد الأول: المثال في فالشرط جواب، 

تأملتؤإذا ،  ١٠التل؛لوجود قنرأ مصر كون امتنع يند الشرط، لوجود الجواب امتناع تقيل. 
محذوفإنه الخبر؟ فأين مبعوا، منها كلأ أن على مرفوعة، رأيتها ءلولأء بعد الش الكلمات 

الأمثلة.بنية ش يقال وكذلك فقرأ. مصر لكانت، النيل،موجود، لولا و١سيرت وجوبا، 



و|اة1وهمعيسك رامحي ^ ٧١اكم 

عطفوقد بدأ، هر مرفؤع باسم مدوءآ مثال كز تجد )ج( الطاتئة أمثلة إلى ارمع 
ونحوهاالأمثلة هذه الخرقي من بحثث ؤإذا تقيئالمصاحبة، أحربواوللعهلف اسم عب 
امتترثازا.وتقديرءهتا؛ وجوبا، محذونا رأيته 

علىدالا امما ؤإما مضاقا، مصدرأ إما البدا ترى )د( الaلاتنة أمثلة قي البحث ومحي 
إذأفأين لأحدهما، حبرا تكون أن تملح لا حاد كليهما ويعد مصدر، إلى مضافا التفضيل 

إذاء راحاصل التلميد احترامي ت الأول المثال في تتديرْ وجوبا، محدوف إنه المبتدأ؟ حبر 
الخبر.عن أغثت وأشباهها الأمثلة طْ ش فالحال مهيبا، كان 

القاعدة:

نواصغ:أرتثؤ ش وجو؛ا الكير بمدث ( )٤٥
١^٠١.البداضحام كان ١-؛٥١ 

وصهوجؤة ممد: عام، ْمحلأا؛، البدابمد ثان ب-إذا 
الثضاحؤ.ض ^ لاثئلم، اذ\و ^١ البدأ كان ج--إدا 
نصدررالثتثدأ حبرأ، ثكون آن ئضلح لا حاد الكبر ض آعنث د-إدا 

أدٌؤدفي•إرنضيدمج ثماث قضل آوانم إرتئثهمك، هصاث 

مين)ا(

واذمحرالخير، وقدر الخبروجوبا، فيها حذف التي الموامحلى الأتية العبارات في بين 
الحذف:ستا 

وأساءلLنها،دولة فكل ثنالها، ومتاJايى الأمم، قوة الحارمئلهر أصبحت لمد لعمري 
متيعهلياها الأمم إجلال وأءتلم البحار، في فؤية الدولة يهاب وأكثرما ورايثها، امة وكل 
بمرام،دوله فازت ما احتراق، على الجرأة ولولا المحٍهل، على السي2لر0 ولولا الماء، فوق 

وائرْ.العواصس واقتحامهم مائجه، البحار رثوبهم برجال أمه سود أن بعجيب فلتس 



رايزءاراحح النحو والخيد الْيتو؛ا 

ممرمحن)"؟(

■مدم؛لتدر المم، ش صمتحا بدأ الجمل س جملة كد تل صع 
كاب.الزمان م جليس لمئ )٣( يوميي. رمت لقد )١( 
عدوصه.المثيل إن )٤( ١ناJ١ه الالعن لأتممدن )٢( 

هدين)٣(
حذد:وجوب سب لبين الآست، الجمل ي ندوالخر 

اصجة؛القامة أكلي أخنن )٤( و-لأ-تح<ر الجدي )١( 
)ه(اكلأ.يدوكةث،م.)آ(ثئضيارج3:ذطب 

متقنا.الصاع عمل أنم )٦( دنرجه• الحصان )٣( 
هرين)٤(

والخر؛المتدأ متن ثم الأنة، التراكيب أتمم 
المامة...لولا )٣( الشس... لولا )١( 

القواين...لولا )٤( القول... )٢(لولا 

قرين)٠(
حذء4.مواصع امسماب ح المروجويا، متها كل ش حذف جمل ت كون 

)٦(الإعراب، في ممرين 
تموذج:- أ 

اللهوث.لأغيثن )ا(كري 
وجواوالخبرمحال.وف إليه، ومضاف مبتدأ عمري؛ الابتداء، لأم اللام؛ - لنمري 

•ءمهيء مديره 

التوكيد،نون لاتصاله الغتح على مجي ضائع سل أغيثن: المم، لأم اللام: لأغيثن. 
ءاناء.والفاعل 

به.مفعول الملهوف؛ 











والخبرالْبت)آ؛ا مِمها العالءا رامحي الواءدح ادم 

غوص)١(
السب؛ذكر •ع الخر، على تقديمه يجب بدأ كل الأية العيار؛ ش ءٍن 
وكمجامعة، مها كالمة كم ال٠ربا لغه أحس غما الييان، ططو4 العريية اللغه هي 
فأمامهآثارها عن يبحث والذي ياليرر، يثلقر المحيهل بمحرما ثي يقص من راح، أمّلدب 
الخكئقمن الميز، والقول الدمن الكم لهي ، غرايثها تممي ولا عجاها ئئك، لا ماس، 

نكابر،أوعشي جاهث، هوغث إنما الأنوار؟ هال، إطغاء المحاود ومن الأسرار، لهذ0 
^^٠•١١داياطن ^٠، ٧١دالص تزدهر* دالرمحت ت* هرالرغم تمس والعرمحت 

قلص)٢(
حيثمن المثتدأ حكم اذكر ثم منه* واحبر بدأ الأتيه الأسماء من اسم كل اجعل 

والتأحيرتالتقديم 
الممجيية. ٠١٠٠الثرءلية. ءما، الاستفهامية. ءمزأ ^!^. ١١ُكمأ الشأن• صمير 

)٣(كرين 

المبدأ:تقديم واذقرسب الأية، الجمل على ، WjU ٠١٠٠تم ءإنماء، أدخل 
عارالبين مفيد القلق الهواء التيرثرس 

متثعلالنمي، منج المدق الخزل ثوام المرأة 

قرين)،(
واجبيكون  vir_9،Jفعلية بجملة عته وأحير ، با*ا الأية الأمماء من اسم كل اج*ل 

القديم:

الحصانال>لاأر القمر المقيتة اليح الأدب 

)٥(هرين 
التقديمحيث من المبدأ حكم واذكر لمظدأ، ■تحرأ الأية المحمل من جملة كل اجعل 
والتاخير:

ألمرتيههلأ مار يدأد ينخ 



املعك(رامحي الواضح اكم مقك والخير ال><؛مح؛ا 

هرين)٦(
تا الجمل ش والتأخٍر التهديم حث من المنيا حكم اذكر 

)مأ(الامتنةثك.)ا(اكدقفوزس 
)؛(اوث>تستحا.)؟(الوردثقتح. 

)٧(عرين 

واجبالمتدأ بحيث؛كون يأش، مما مبدأ لكل* خرأ هات 
عدوى*وسانلثا* العرية. مصر جمهوري4 عملا. متك أحسن 

)٨(عرين 

مقترنالأولى في لأنه التقديم؛ واجب محنها كث في المبتدأ يكون جمل حمى كون 
الرابعةوفي الخبر، على مقهور الثالثة وفي موصول، اسم الثانية وفي الابتداء، د-لللأماا 

التخصص.أو التعرف ش الخر مساو الخامة وش فعلية، بجملة ءئا؛< مخير 

)٩(الإعراب ي هادين 
أ-مموذج:

)ا(هئالأيامدود.
أول*ميتدأ الشأن صمير ت هى 

ثان.مبدأ ت الأيام 
الأول.المتدأ خر دول؛؛؛ والأيأم وجمالة الثاني، المتدأ خر ت دول 

 )٢( U نمل.لا خليس إلا الكتاب

نافية.ت ما 

مبدأ.الكتاب: 

حصر.أداة إلا: 
المبدأ*خر ٠ جلس 

صفة.والجملة 8هوا؛، الفاعل ونائب ممايع، فعل ثمل: نافية، لا: يمل؛ لا 







والخمالْبمْ؛؛ا املك(رابيدالنحرالواضح 

وجوياالخر م ءواضغ )ه( 
الأص

؛__'>،؟شالأنشان؟ 

اسنوجناإنما البمترئ. الشام إنما 

ذنظللقادم ^١>^،.لدي سار0*ءثلى 

الجضانعلى ءمل4. جزاء شامل نىالقض؛لةمابما. 
الحث:

المسدأأن مكا الخر؟ وأين المتدأ فأين وخر، بدا من تتألف الأولى  ٠٥١١٠١١أمثلة 
ذلكْعنى كان كتابك؟ أين قاثث؛ تال تإذا يه، المرهوالمحكوم وأن عليه، هوالمحكوم 

أنتتبين ذلك ومن المثالين في يقال ذلك ومثل مكانهءي عن مسؤول ءكتابك 
وهذءاستفهام، اسماء لأنها واجج؛ تهديمها وأي أحبارمقدمة، وءيسرا، وُشاا، ُأينُ، 

دانمأ.الصدارة لها 

وءإنماءالتالية الكالمامح، كانت ونما قمرا، نيها رأيث، الثانية اظاتنة أمثلة مملرثإلى يإذا 
الشامإنما قلت: فإذا موصوف، على تصزصفة العصز كان الصفات، هي هنا ولرماء 

ميدغيره، بها يتصف، لا البحتري عالي مقصورة الشامية صفة أن تقصد فإنكا البحتري، 
 ،^<^J ،وهو- به والمحكوم متأحر، وهوالمبتدأ- - الأمثلة قي عليه فالمحكوم البالغة
الخير.وتقديم احير0 وجي، عاليه؛ مقصورا ااميتد.أ كان ولما متةدأم، - الخبر 

وهيومجرور، جار أو بثلرف، مباJوءة أنها ترى الثالثة العلاث٠ة في الأمثلة تأمل وعند 
سيارةوقالما: أحدها فلوك»سا نكرات، بدأنها أن أيضا وترى مقدمة، أحبار تعلم كما 

الكرةلأن صفة، بل حبرأ ليت ٠ءتديا كلمة وان يتم، لم الكلام أن الماح لقلن عندي؛ 



اكمهماححرابياساحمحأ؛ 

دمجرددأ،أوجادا ظرفا كان إذا المر تقديم وجب لهذا المر، إر منها الممة إل اخوج 
أوإصافة.يوصف مخممة غير نكرة والمتدأ 

خرمقدم،وهر ومجرور، بجار مبدوء؛ رأيتها الأخيرة الطائقة أمثلة إر رجعت ؤإذا 
وقلناالمبتدأ قدم فلو الخير، ؛طى على بمود صمير على يشتعل مثال بكل الممتدأ ورأيت 

تقديموجب لهدا والرتبة؛ اللئفل في متأخر على الضمير لعاد أ الفضيلة نى ءثوابها مجثلأت 
وأشياهها.الأمثلة في الخر 

القاعدة:

مواصغ:أرتثؤ م الثتتدآ على الجير هديم يجن، )٦٥( 
القداهلها الي الألفاقل من اشئ كان آ.إدا 
اليلأ.عر ئمحورا اليث كان ^1 ب،. 

محصصؤ.غتن مكرة والئقتأ ومحرورأ، جارا أؤ الحير كان إدا - ج 
الثقدأ.ل ضمين المحي عربمض عاث إدا - د 

*السبب ذكر مع المبتدأ، على تقديمه يجب خير كل الأنة المارة ش همن 
عنبمدين والنهار الليل من ونتا'لؤيلأ الأباء قصاء سبه مص؛ المنزلية حياتنا في 

اليتيم؟ومحن محنه الفرق وط قليلا؟ إلا أباء الطل ير لم إذا بالأٍلفال العناية فأين منازلهم، 
سوءالواجب في وللتهاون عاقيته، فللإهمال وأسرته، لولدء حياته مننهي، الشفيؤر إنما 

مغته.

نرم(محق 
الخير:تقديم وجوب سبب وين الأتية، الجمل على ووالاه لاماه ثم ءإنماه أدخل 

الئدف>الالكام.)٢( عمر. العادل )١( 
ولانه.يده من الناس سلثر من ال٠ندلم )٤( أهوائه. على انتصر من المنتصر )٣( 



واٌءواا؛0؛تو؛اا ام؛؛1وكا اُلمكا رامحي الواضح النحر 

م؛محؤم

تقديمفيه يجب ما ويين ومجريي، جار أو بفلرف ١لآتية الأسماء من اسم كئ عن أخر 
يجب؛لا وما الخر، 

نجومالغلام صورةه؛اة حديتة ممر سمك ءلاثر 

التقديم؛واجة أخارأ الأنة التراكيب اجعل 
التكوس،في الوسادة تحت المائدة فوق 

للحق■^١^ 

مهى

الخر:بض على مود صمير على يشتمل لمتدا خرآ يأي مما تركجا كل اجعل 
الدبلصاحب اليلم لمجالس 

النتبه ئياهي مما المييء 
مةتؤ0

لهمما الأولى في لأنه التقديم؛ واجب منها كن في اتجر يكون جمل أربع كون 
علىيعود الرابعة وفي جارمجرور، الثالثة وفي المتدأ؛ مقصورعلى الثانية وفي الصدارة، 

بالمتدأ.صمير يعمه 

)V<مةثشا'لإعويى 
أ-مذج:

)ا(ضالءر؟

رغ■ط ش السكون على متي مقدم خر اسفهام، اسم ؛ مش 
محرفؤع.موحر متدأ المر؛ 

تمصيره.جزاء المقصر على )٢( 

حر.حرف على: 







رامحياراضح انم أل0بم9أاوألمي

الأم

الخمشد نايع أو الفاعل تد )٦( 

مخلولالثائر.ما الخادم؟ أمطح ا->وهاوت\ؤئ 

ال؛قاوئرن،مغئرق ما اائ١دمرن؟ آمؤلح ■ساءئأحزاق.٠^١ 

ال؛ئايئون؟مغدولون ما الحاومرث؟ أمطئون أغواك٠ ما 
الصث:

أويتقي ميوكن كلشن من فتألف مها مثال كل رأيت كلها المايتة الأم؛ااة إذاتأملت 
فاصلامم لهي .را الصارمن مشتنا ام،ها الأولى الكية التئلورأيت رجعت ؤإذا اممهام، 

القامل.وناثب الة1ءل مرسان اك،لأ صل وءل.انيعملان مفعول، أواصم 
مفردأالتالي والأم منردأ، المتتق الأمم رأيت الأولى ظة ١١٠١١أمثلة إلى نتلرث ؤإذا 
ماهرا،ءماأحوك تتول؛ وان ررمامسايراخوك،، تتول؛ أن وء؛تاللح اتلث، ورأيت كذلك، 

وانالخير، واأاحوكاقاملأمدنني امايرامسندا تءرب< يجوزأن انه يئلهرلك ذللث، ومن 
ااثاوث«أنتتول؛المثال يي وممليع وامساقرامحرأمسأ، ااأحوك٠مسثاوأموخرأ، ئعرب 

 L•! ءي؛ثداأارمخل.ولا تعرب أن يلك مخلأولاا، المثابر رمحا تقول؛ وان المثابر( مخل.ول
نائبمريع للمجهول، الميثي مصدر مجن مشتق المفعول امم لأن ةاءلا نائب وءالثابرْ 

ءالمثابرامسثد.امزحرأيعرب أن ولك مندالخبرا مد العامل من الئاثب وعل.االعامل، 
أشباهه.ذلك ملي ونس خيرأمهلوما. والمخل.ول( 

ولكنأواّنثفهام، تفي عالي معتمدأ معردأ المثتق ترى الثاتة ١لعلاهة إلى الرجؤع ومحتع. 
يجوزلا إذ لاإ المايمان؟ الإمرابان الأمثلة  oJiAمثل يي يجوز لهل أومجمهمع، مثنى تاليه 
ييفالواجب الب؛ثل.أ، يق يهلل الخبرأن يي يشترمل لأنه أ اير( مأحواك ءما تمول؛ أن لك 

الخبر.مدمتد قاعل أونائب فاعلا بعد، وما مسندا، المشتق يعرب أن هتا الإعراب 



أواسفهام،نقي على اعممد مها المشتى أن رجلت الأخرة، ا،ةاران تأملت ؤإذا 
ءعافرازاأميت منها الأول المثال إتماب أردت ؤإذا والبمع، التقية بعدء؛ي ما و٠ل١بيى 
وءاخواك!مبنيا افرانء ءميكون أن يمح ولا موخرأ، مبتدأ ولااحواكا متيما، حجرأ 

أوجمعا،مثتى الفاعل كان إذا بمبمع ولا يشي لا كلاهما كالغعل المشتى لأن فاعلا؛ 
الأعثلة.شة م يقال وكيلك 

اكواعاو:

نثدتناد قاصل ^، JIjأز ئاعلأ ثن3ع ائدي الئئثؤ الئتثادآ في )٧٥( 
أواتضهاآ.م على ممدأ ؟^٠٥ أن الم، 

بمدةوظ تقاوأ ص بجون أن جاز ص الئئثئ كان إدا )٨٥( 
وتاليؤح؛رأتقدمأ الئئثق يكون وأن الم، تنئ ند فاعل أرثاين، قاعلأ 

الئئئئبجون آن يجب ثجئوئ، أر وئايوتمش مقردأ المئتق كان إذا )٩٥( 
أوناثفاعلثد؛تئامح.ر>ثوةفاعلآ بدآ، 

الئئثئبجون آن يجن، كيلك، يناله تجنوعا آن تش الئئثة كان إذا ( )٠٦
ممدا_^ محرأتقيأ، 

ميذ،)ا(

فيهيجب وما إتمايان، يجوزفيه ما دبين الأتية، اليمل في الأخيرة الأسماء اعرب 
تواحد إعراب 

الجوادان.نايي  ١٠)٤( الجود؟ )ا(أمهروءون 
)ه(ءائئكورونالثخلأء.التلاميذ؟ )٢(أفا٠لم 

الةال٠ان؟أمكور )٦( الكريم• ملموم ما )٣( 



الُك(رابزم اراحح النم اا0بمءأ؛اوالخم 

هرين)٢(
السب؛يان »ع الإعراب، اوجه من سنجه ما وين الخالي، المكان ش كلمة صع 

...مئالوب ما )٣( ... أرابحان )٢( ... أمحسن )١( 
مئهور...ما )٦( ••• أنائزون )٠( أمثابون... )٤( 

قرين)٣(
الأولالأمم يتحته ما ؤين الخالي، المكان ي أواستفهام نفي بمد مثتقا اسما صع 

الإعراب:من والثاني 
اللأمون....)٣( الخادمان. )٢(... الشجاع. )١(..؛ 
الفلاحون.)٦(... الثاهاوان. )ه(ب.بالنير. )،(...

)٤(كرين 
بمدؤمحن يتومهما، دايبمع المش إل الأتية الجملة ل اذوالتممهء الثاني الاسم حول 

الثاني؛الأمم إعراب ؤين بتوصه، الج،ع إر معا الأسمين حول ثم ذلكلءرابم، 
ذوالتعمة؟أمحسود 

رين)ْ(

الخير.مند مادا مها الفاعل يكون أن يجب جْل ثلاث كون )١، 
أواستفهامنفي على العتمن. المثتى الفاعل؛يها يكون أن يجب جمل ثلاث كون )٢، 

مهدما.ح؛رأ 

)٦(الإعراب ي قرين 
أ-مذج:

)ا(أطءرالقثلاث؛
مرمع.ميتدأ محائرت للاصممهام، I الهمزة أمحاتر٠ 
•الخير مد مد فاعل القطارإ 

)ا(ظنالومالأتأأي.
نانهة.ما؛ 



والخمااْبماآ؛ا ميي س( ص ص الحر 

طرم*بدأممع•
الخر.مند سد ثاعل نائب المتأني؛ 

١^:ا-لمل أعرب - ب 
المحث؟^٢ ٤٠١)٢( _؟ ما ض الكاة أنافع )١( 

)1(.1ئو'أ\ه\ر.الحارمان. نائم )٣(ما 
)٧(عرين 

الطميل[]من أولهما: وأيوب اليمحن اشرح 
■>اابماب؟منك أمالت الأى ويوف نبمثا الغيب ئرقع أن نافس دْر، 
ابوجتلم LajlLpسان نكرتي ذط-اده رفيك حاجات النمس وني 

 ۴ ۴۴







ا»لمحإكارائي النحوالواضح و-ء1|،مإ|اوْسمات الإيوى 

مص)ّا(
باسل:الكلمات أواخر وانحط أتمم 

أمه...إ0 )٥( )ا(طفضانالٍل...
الكسلان.إن )٢( 

)٣(لأظالإ...
)٤(اءثننولأت

...الاوين4 شوايع ما )٦( 
نجد...لا )٧( 

ولأن...الفرار حاول )٨( 

)٤(هرين 
الآيةثالجمل فير وءلأء وءناه عمل؛إى، إلغاء أوجب ال1ل.ى ما 

)0ءادتٍاكإلأئب)ا(ماأمكإلأسب. 
زة.إلا الفراغ إن )٧( رآآ(إننصيطكورا 

ئئجثه.ولا مثرئه الشمس لا ظفة.)٨( الشوارع ولا وامعة لا )٣( 
مماتك.بمدي ما )٩( بالآباءق>كم. )،(ما
ئاريء.إلا كاث لا ( ١٠)الرجا؛هئاوين4. )ه(إن 

عرين)٥(

صالحةاجعلها علمها؟ |وس« صل \ذططة ءلأء ليحول الآتٍة تطح لا لإ 
األأاشحءا:أيحل ثم لدلك، 

مظيمة.انمموف )٢( الأغصان. مورتة الشجرة )١( 
)؛(أقلائاممثة.الأرجاء. واسة الدار )٣( 

)1(الئحابممث.الألوان.  ٧٠٠٢الصورة )٥( 

)٦(كرين 

ملغاةالأولى، الثلاث ش عاملة تكون بحيث التامة، دءإزُ مبدوء؛ جمل ت كون )١( 
الثانة.لثلاث اش 

واجهالأولى، الثلاث عاملة؛ي تكون بحيث النافية، دوما،، همدوءة جمل ت كون )٢( 
الثان؛ة.الثلاث ش الإلغاء 

الأغصان.)ا(الشجرةئورءة 
الأرجاء.واسة الدار )٣( 

الألوان.جميلة الصورة )٥( 



ب*كمإ،اا0أسهات الإمف _iciرامحي اراحح الم 

واجو4الأور، الثلاث م، ءاط4 تكون بمصثا اكا*ة، دالأء مدوء؟ جمل ت كون )٣( 
الثاتة.الثلاث الإلغاء*ي 

ءوس«.صل سل ام ألان، على مما كل صل جمل أرع كون )٤( 
)٧(الإعراب م هرين 

أ-مذج؛
مزاح.ونت لات 

محذوف.واسمها الفتح، ض ال~ىامض عمل بمل تفي حرف لات؛ 
ومومضاف.بالفتحف، متموب محواالأتا< ت ولت 

مجروريالكسرة.إلٌ مضاف ث مراح 
الأية:الآ>ظة أعرب - ب 

صإي أئن إن )٢< )ا(ماممونمضامحا. 
متذم.ماص ولأن الأغ١٠ )٤(ئدم ممولأ. ءالرلك لا )٣( 

م،ن)ع(

Iأءري4 ثم الأية الأسان أحي. اشؤح 
-.ء  اشتلوكافانزق نا كل نا 

لنانةالأضئران ي تزة الزنا 

لةشرفأ وجوالفتى ثي الغنن وما 

كافوإذاJينتصض٠ 
ص[]_ 

مصورحلى والجنم وننئوله 
اسل[لس 

اصل[]_ 



املعك(رابزم الخوالواضح و1هاءا1فمإْ جيد فه إاا<اء 1نياو؛ة 

شخويسو(

الأْظلة:

مميليق يJالصيئنغئودل عتأ.الممن كز 

التتامزتذموعأ.ما صاتمأ. الثاملى ئتب ما تهلا. الثلأ إئراق تا 

وْنيل«العثاب ثس ومحمود« التقتير يق الممن؛تتب,ليس 

التايزبنذموم,ما ُذايع. التاملث ئثب نا ئتقل. الثلأ إئراق  ١٠

الح.ثت

امثالةكمايي يجيءمنموبأ تارة تجده السابقة، الأمثلة ثي  ١١١٠^خبراليس( تامل 
الأضين.^، ٥١١٥١١أمثلة ش كما بااواءأ، مجرورا يمء دتارة الأيلين، الهلاهين 
مستنيماالمعنى وجدث المتندمة، الأمثلة قي الخر على الداخالة الياء صدم أنمئلت، ؤإذا 
التقدير،متصويا؛ي ماثبم •ع ثتجره الخر محلى تدخل زائد، جر حرف إذأ فهي بار.و'ها؛ 

وتوكيد،.الجملة من المضاد المكم تتؤية إلا المعنى في أثر من لها وليس 

القاعدة:

نيمىاللئظ، مجرش بءال؟اء واتاه ءيزْ حير بمترن ييردأن )٢٦( 
الشير.همر ْتصؤأ 



ؤءهادفوموءسئ،< اك1ء زيازو؛ة اميولءارايزء ؟ ٣٧١الم 

مةثؤ0

:المحمل ؛ي وءلسء ، ١٠®أخار على الزائدة الياء ادحل 
مارات.القات )ا(.ا 

(L.(t  ١.الخف^

تورٌ.الأشجار .ا )٣( 
مخالمسن.أءاJتاؤك ما )٤( 

ممرة.الملاجئ ليت )٥( 

محمودأ.الترف ش الإ>ائ لمي )٦( 
مممفىالأمرطم٠ا.لمي )٧( 
كيالة.الأس اعترال لمى )٨( 

مةقؤآآ<

يعلانيالإعراب نوع تن ثم الأتية، اليمل في الأخيار من الزاني الم حرف احذف 
الأخيارتال.ء هش 

بمسقثلن.الغثاس لمى )٠( ١لثناتJجاهلأت. محا )١( 
اليا؛ثاممى.)1(ماص؛ الضباب لمى )٢( 

بجاهلأت.الات )ل(.،ا

ص؛الخباب لمى )٢( 
بذابلأت.الأج لمت )٣( 

أخيك.المخادع ما )٤( 
شاطتالمي )٧( 

سعيد.غمر كل ما )٨( 

ممحؤ0ّ

دءالباءمقرونة مرة وهياتها المائية، واهاء لءليس، أخبارأ الخالية الأمامر في صح 
بها؛مقرونة عير ومرة الزانية،، 

رضئرالئنر...ليي )٥( 
الطعام...موائد ليت )٦( 
...ممر حؤ لمى )٧( 

حانالأم...)٨(ما 

مةدؤة<

الرائاJة.بالباء مقرونا والمر مش، منها كث ش ®لمنُ امم كون جمل ثلاث كون )١( 
مقروناوالخبر سالما، »ؤنث جمع ُّّءا كل ُد، ْليسُ اسم يكون جمل ثلاث كون  ٢٢)
الزائدة.بالباء 

الخجرة...نوافذ ما )١( 

الأمور..في العجلة ما )٢( 
الأيام...ليت )٣( 

)؛(دىركوبالخل.با



رالمزمالنحرالواضح مءأ\إلكا و>ه1أ فءبميد»J؛_I الياء نياؤإة 

والخبرسالمأ، مذكر جمع منها كل في الناب امارا اسم يكون جمل ثلاث كون  ٢٣)
الزانية.بالباء مقرونا 

الإناث،صائ إشارة اسم كث،تها في اكاب  aUDامم يكون يمل ثلاث ^ن )٤( 
ائدة.ال أالاء نا ٠ مق لخس ا٠ 

)٠(م؛نفيالإماب 

أ_ءوذج;
و«تكثوإ.التاروف باذل ما 

المكون.كلى وهومض ءلمزا، عمل يعمل نني حرنر ما؛ 
وهومضاف.مر؛وع، ( ١٠٥اّم باذل: 

إل،.مضاف ت المعروف 

تقديرأ•متموب مجرور ءماُ خر دمكردء• زائد، جر حرف الثاءت بمكروْت 
الخملأعوب ب.. 

الرثة.بمصٍر الأس،و ما )١( 
ممسرمن.العامة ساقا ما )٢( 

بمحترمارت<.الجاهلات لت، )٣( 

الثئاة؛محبوبين.لمي )٤( 

اسلء]_ 

لجببئمحه مؤ'ي كل وما ثمّنه ب_٠مؤتياثا لب ذي كل ونا 
لساس؛ا



وا1اد)وعاا«ةا)وه افهاو ا»لعكارامحه اراحح ادم 

والسروعوالرحاء اس\رتاؤ افعال 

وغ؛ب«الثنل كادت 

هممي.أد  ٤٥١١كرب 
همد،آن التاد أزقك 

مؤج.أن اشق متى 
قئ.آن اشام حرى 

اغلؤوواثلويأن:مب.

ومق<آن التقسة كاثت 
تيثد.التاء 'قنب 

قرآ•آن اضضو ^٠^٤٠ 

a
تبت،آذ متى 
تغضن.آن الئابث* حرى 

تئثدل.آن الهزاة احلزأق 

0
قرغاسثغئق.

مصم،،١^^ أئثأ 
أخدال؟تاهت؛هائ.

ذئاهئا؛تتج،•
نملئ.١^٠١٤ أنشأت 

سر.احد١لمب 

الحث:

عرهدحل فهي اكانء، آخوات كلها•ن المقسة الآ*ةالت ترامحارئ<وو التي الأسال 
وضئالهاآنمحرمحا، ؤهئى الثاني وتنصب اسمها، ؤيص الأول المتدأوايضرا؛ترفع 

يهاباختمن الش الأحكام س ؤلزفا وئذؤر *عايها، نغرح 
صلىنيئ وااكنب«، "كادا، الأفعال: تجد الأور ال1اهة امثلة أنئلرإر 

ومنجرا، وهلم الثمي..• غيأب رب تشب*: الشمس اكادت قمض محرما، دمع قرب 
المعايااiع١ل الثلاثة الأفعال هذ0 نعى ذلك أجل 

علىتدق وااحئنليى| واحرى*، ُءنى*، الأفعال تجع. الثانية اللاأمة امثلة أنقلرإلى 



JM  اسارص الواضح اكم حيك وص القاري

ومنأ وهكذا الضيق... ارجوانفراج •' يمجُ أن الضتق أصى فمعس ■تحريا، حصول رجاء 
الرجاء!.الثلاثة الأسال هاوْ سمى ذلك اجل 

يدلكدوءاخذ!، وءانثآ!، ءقئ،، الأنمال تجئ الآخرْ الأائة س ذلك بمد امل 
تسكي! العلفل ٠^٢٠٤ سض الخر، 'صب يدل الذي العمل *ي دالشرؤع الابتداء على منها 

الشرؤع،.ي٠أسال الأسال هذه نس ذلك أجل ومن الكاء؛ الهلفد .أ ايثال
و0؛امأيوءءإقأ، وأ.تنلا، ءثلفق!، م،ثاهاوعملها: ني الثلاثة الأفعال هذه ومثل 
دءث.وءأئل•، 
فعلةجملة دائما تجده الأفعال، ط، خر وتأمل أحرى، مرة جميعها الأمثلة إلى ارجع 

ندوجدثه منها، وتجرده اقترانه؛٠١>،! حيث من المف.ارع هذا تدبرت ؤإذا مضاؤع، فتلها 
التجثدكثيئفىءكاد!،ءيرأنهن.االشرؤع، أفعال وفي وءكرب!، ءكاد!، في مجردا أتى 

داهمس*،ءأوشك!، في بها مقترنا غدأتى ووجدته الشرؤع، أفعال فى وواجب، واركر»ب،ا، 
الفعلضفي واجب الأدلتن، الفعلين في كثير الاقتران هذا أن غير وءاحلولق!، وءحرى!، 
دالممايع، فعلها فعلية جملة إلا يكون لا الأفعال حيرهذه أن رى ذللث، ومن الأحيرين، 

أمام.أربعة على بها والاقتران لرأنء من التجرد حيلمر من المضايع ط؛ 
القواعد:

ا؛ركانهثعثد ممئث الش الأئال من )٣٦( 
قرمهض وثيق وللثتب،ا؛4 ءكاده، آ.آو؛ادالئماهؤّ: 

دم•اض 
لجاءض وثيق وْاحلولواو، وءحرى®، لرءثيىْ، ،-أسالالرجاء ٠٠

دمعالم•
وءجثدء،ووظمقء، وءاحذْ، ^٠، ١٧»-^؛؛، ج>_أصادالشئرعوهؤا: 

قيوالبمء على و5دق وءمث،ء، روآقتدء، ر>اأءاما؛، ؤةعذسء، 
الثو.



وايتمؤع^v؛l، عهقا)ية افهال اثييك(رابز/ الخوالواضح 

مجردتفاؤغ ئئلها ئئليق، جنلق حيرى تكون أن ثذو!لأساو م ( )٤٦
»آوثاوث،ه،ْغ بها تمرون السئرؤ، رآئمال ومء وىدا< مغ ءأنء من 

وكادءمي ملغ عالي بها وقذ ولآ\-ق1وذوإه، رءحنىْ، وءثمثيء، 
و»عتى«أه.لاآوثاش8 م ممن على مما ^٥ مما ومجأ<، 

متهارى.ممترث ما عملها م الأيمال ثيْ مئت )٠٦( 

)١(هرين 

د-'نما وخرء اسمه ومن ناتص، تحل كد سض محن 
قصي.ان )شث أوظ )٢( الأشجارئورق. أخذت )١( 
أوزارها.مع الحرب ثكاد )٤( يديم• أن الرخاء عنى )٣( 
التباحة.فير سامون اكلما0 طق الريص-)أ( مارى أن الغثى اخلولقت )٠( 

ءرين)مأ(

لهورد مما المضارعة وكاللاك الماضية، القارية أفعال الآتيةت الجمل على ألجئ 
تالأفعال جميع وامتوف منها، مصايع 

الرد.من يموتون الناس )٥( 

الزرعتستنالطشا)٦( 

)٧(

اللأي.تم )٨( 

تشرق.الثمس )١( 

تذثل؛الزهر )٢( 

بمفع.الشح )٣( 
)،(الزاديقد.

الفاعل؛ي ؤيثتوحل يقاعلهأ، تهكتقي تامة يورودما ل لأتما ا ين،،اواْ من راوشك، راخلولق اعسى أحتمت )١؛ 
يثمران راحالولق الضيق، Jئفرج أن حمى فثقور،ت ءآذاوالمضاؤع، مورلأمن مميرآ يكون حيتثذأن 
الريع.يمل أن وأوشك الهتان، 

منهاماضفقدوردلكل و'جعلر، و'ءلفق•، ؛،•، JLt^^إلااكادا، للممي، ملازمة الأ،عال، ث )٢( 
وضائع.



UJiMرابزء ^ ٧١الم وايثمؤعوالهناء ال0قا)وة اف،5او 

)٣(هرين 
الأسال؛هذه ا>سياراب »ع الآية4 الجمل على الشريع افعال ألجئ 

يكلان.الرجلان )٦( نمه. إلى سيء الجاهل )١( 
شون.العمال )٢( 

)مأ(البمود:ذوئونءناترضإ
الخد؛)٤(ءلإدءوإل 

ثخمب.الوادي )٥( 

الغم،..أوشكات، )١( 
المدية...ا-محورت، )٢( 

اللام...اخلولق )٣( 
الئ؛اغ...)أ(أنثأ 

المودة...حرت )٠( 

الهثات...تلفتت )٦( 

)٧(

الفقراء.)م(الأغياءيوانون 
القمح.نغصي الفلاح )٩( 

العمل.ل ^تنامون الصناع ( ١٠)

ءرين)،(

حيث،من حكمه وبين الخالي، المكان ني المحاوون، المر بوضع الأتية الجمل أتمم 
الأثرا0دءأنهسديما:

الثللم...)٧(يكاد 

العالم...رجال مر )٨( 
الخم،...صى )٩( 

الموصرون...جعل ( ١٠)

المهناور.ون...قام ١( )١ 
العلة...)آ)(ةنتت، 

)٥(قرين 
وجويا. ٠٥١٥^حيرهما ل الضائع يقترن ناقصين، لفعالين مثالين هات )١( 
وجوبا.، ٥١٥من حيرهما في الضائع تجرئ ناقصين، لفعلن مثالين هات )٢( 

)٦(هرين 
تامة.جمالة ني والرجاءوالثؤرؤع القار؛ة أفعال من فعل كن ضع 

)٧(هرين 

تامة.جملة ل مضايع كن امتممل ثم والشرؤع، القارية أفعال من مضايع منه يأل اذكرما 



افطلاا«ةاديهوٌاءوص'كمصسسكا 

هرهن)٨(
وفيتاما، إحداهما ؛ي يكون يحيث جملسن؛ ي الآت؛4 الأنمال من محل كل امتعمل 

تالخالؤن مي، ملأا0 يض تامحا٠ الثانية 
أتثآثب جئت أحد تام 

)٩(الإعراب في عرين 
تموذج:- أ 

يطيب.الم كاد 
التح.^٠٠٠ بي تاتص ماض خمل كادت )١( 

اصماكادامرمعيالضمة.اكرت 
محراركادء.والجمالة صمير*ستر، والقامل خمل«ضارع، يد_،ت 

يدوم.المماءآن عنى )٢( 
الفتح.ض مجي ناقص ماض خمل عسث 

يالضمة.مرمع اممها المتاءث 
المكون.عر مؤ مميري حرف أن؛ 

من»آنااالمؤول والمدر مقتر، صمير والفاعل ي_ارأناا، ممحوب مضايع خمل ث يدوم 
وءسىء.خر والفعل 

'صايل أعرب - ب 
هفقع.الأزهار أحذت )١( 
يتما.أن الماملأن احاولق )٢( 

يكالم.أن الظل توشك )٣( 

(١٠)قرين 
لساسل[المن اشرح 

الدة-ردئستآحن موجه إف ئكد الشيءP عن مجي ١^٧< إذا 



راؤزءالواحح النم واتهدءو1اقأي< واآاة€ »إة، تخشه 

وولكقو»ء؛كأ0( وررك »ق لخسف 

الأْثاإة:

عصايإن 

قلاح.لمقئر لس أن علمت، 
السر.ظيغ قد كأن 

نازل.اتتلث لكن ظالمه الئنز 

الحث:

إنءملالث،سن.أد

لئصاد.نزمحه إن 

اشى•على مص لم أن تلش 
أحد.واجتث يحل' لم كأذ 

0
عفبإ'مئة صغرلكي الكتاب 

الأولكمج، والخر، المتدأ على ت،وحإ؛ وأخوانها ءإز؛ا الحرونه أن مدم مما عرنتء 
المشيئة؛ثويها ئخقف قد يأتها واالكراُ واكأزا وءانء احتصت،'إن' ويو الثاني، وترغ 

يأزنر:مما سرقها احكاما _أا ه؛كت

دلكهالك، المروثه ءإنء هي أنها تجد الأولى الميائس مثالي ثي كلمة»إلأ ائل 
وترعالاسم كم، المشيئة؛ ءان( عمل عاملة تأتي نائم أنها وتجد التهلق، في حئفت، 
ؤإذاموجودة. عير لوكانت، كما ^٠١ ما وحيتئذسرب شيثا، تعمل فلا ثلش وتارة الممر، 
لازمةالأبتدأاء،ا ءلأم و-؛درت، آخر؛ مثال كذ وش المثالين هدين في الإهمال حال في تال.يرتها 

مدمت،U؛،.التي النافية تلبى؛١^٠ لا حش سدها؛ للممر 
مخقمتينصورتين تجدهما الثانية؛ الل١تفة أمثاله في واكأذا ءاذا الكالختين انئلرإلى 

الممل،حيث من الال.دتين و؛ين ييتهما فرق ولا نمق، فيها درستهما الكن لأارأناووءكأنء 
ميروهوص يعده، ناش الش بالبملة ميرأمحذوفامسراص يكون لايدأن اسمهما غيرأن 



و1ا)يد<و>اة1اة| ورآة، 1[ةر تفقه مهللك رامحي ^ ٠٧١اكم 

لمقمرليس أل اعلمن تلت؛ نإذا الممرة، الجمالة نهو خيرهما  ١٠١تعرفه، الذي الشأن 
الفجرااكأذهذظي نلت؛ ؤإذا ، فلأح٠ لمتصر ليس أنه اعلمن مديرذلك؛ قلاحءكان 

المجرا.ند٠^ اكأنه ت تقديرْ كان 
جاءتعينها المشيئة الكزا هي أنها تجد إ الأخيرة الهلاأمة مثالي ش ُلكراُ الكلمة تدبر 

مخممة.نه تمء مثال كن ش كذلك وهي لها، عمل لا مهمله وتجدأنها التهلق، ش مخممة 
القاعدة:

ولامنء.لأم وءآنء، 
ولأميحلف آئملث ؤإذا ثإئمالها، إغئالها المحمب محي يجور ٥^٥ ما آ~ 

رامالإيات ^^٠٠ ١٥الكي الابمداءوعر 
الئأ}،صميت يكون قيهما الأمم أن عتر ئهنلأن، فلا وهكأنا< هأن« آما و- 

هغدوئ.

وجؤأ.ق6نت ءلكنء آما و- 
)١(هرين 

اسمهللعامل وبين الأتية، الجمل ني وأخواتها المخففة ءانء من والمهمل العامل بين 
وخرءت

وش.صديق لا أن رأيت )٥( ممقوت. الكذب إن )١( 

ذابلا.يكن لم وكأن الزهر نضر )٦( خلاف. سير ليس أن سرني )٢( 
ضيقة.شوارعها لكن جميلة المدينة )٧( نميحي. تنفعك، لم كأن )٣( 

)ينإنالأسلقاتترلاملون. الجود هزلا، )،(إن 

)٢(قرين 
مهملة؛ومرة عاملة مرة واجعلها الأنة، الجمل من جملة كل على المخففة ْإناا أدخل 

مهدبات.القيان )٢( ماهر. طيب أبوك )١( 

سنان.التمرات )٤( محرم. ذوالمال )٣( 





و1ها'غأو»ا'ة€ »أة< تهقه ١رللcا رامحي اراحح النم 

المى••خر دمجردر جار للجاهل؛ 
المخفقة،ءانء خر رغ محل ؛ي احترامء للجاهل المس وجملة ءلمسا، اسم احترام؛ 

ارايء.مقعولي مند تد مصدر تأؤيل همر بعدها وما و٠أن* 
صاخل أعرب -ب 

لخار.الخل )ا(إن 

محيت.ك لمس أن وجدت )٢( 

ناية.ي4 ثلم لم كأذ صورأ وجدته )٣( 
دخص•ّعرْ لكن قليل القهلن ر؛، 

)٧(عرين 

]_الطول[الأول: السى وأعرب ابه، رثاء ي المهدي ين إيراهيم قلل اشرح 
ناهثرونورءلٍبالثدي تقاة الضحا مبمة ني كالغصن ؛^؛٠ J؛| كأن 

سموبن سب؛؛ نلو_آمذاف ثورة كالدرنلمع يئس لم كأن 

صئله، 



المحالءارابزء النحرالواضح |اق0وص وآهواته ءإغ« فف 

الثملعن وأخوالها ررإن(( طف 

الأْظلة:

جهاد.الحياه إثما 
بالأصاو.الاس جنإ محاّن إنما 

وى1\ذ؛و/تج
الحث؛

ثر.القاص إتما 
اشيء.ساب إنما 

الإنانكاْا؛بلما
راجع.الياب لنما 

المثالينوتجد.ها؛ي لها، عمل لا ئثئاة منها كل ش ®إن؛؛ تجد الأولى ااء؛لاهة أهثلة تأمل 
ءر٠تاهاوثل فعلية، جملة على داخلة التاليين المثالين وفى اممية، جملة على داخلة الأولين 

ورعتالأمم مجت عليها دخلت ؤإذا الاسمية، الجملة على إلا تدخل لا مموم فيما 
البحثتا إذا الأسماء؟ على اختماصها؛١^١^١٠ وأزال هتا، عملها أبملل الذي فما الخن، 

أزالت،الش وهى العمل، عن كمئها الش فهي الزانية، -أمااا باتصالها سوى سا لغ.لالث، تجد 
فهذهواكأ)اا، ءا0ا، ذلك ءإزافي و٠ثا؛ اختصاصهابالأسماء، 

بالأسماء.اختصاصها وزال عملها بتلل الزانية دءما؛ا اتصلت مش الخمسة الأحرف 

ولكنهامثال، كئ في والخير الميتدأ على داخلة ءليترا تجد الثانية الءلاث٠ة أمثلة تأمل 
ؤإلغاءهاإعمالها أجاز الذي فما الأخيرين، المثالين في ملغاة الأولتن، المثالين في ماطة 

ؤإذاالزانية، دءماء اتصالها موى لذلك ب لا عامله؟ دانما عركاها وفد الأمثلة هذه في 
امحتماصهاعلى بائية لجدتها الزانية، دءماء فيه تتصل مثال كل' في تدبرث 

عاملة.عير وتارة عاملة تارة ووجدثها يالأسماء، 



المحوص واهواتها >أة، هف ^ WTjiاريعالءا رامحي الواضح ادم 

القاعدة:

احهصاضهاوثؤهث الثمل، عن هممها ثآغواتها  ٠٥٢؛الزاثدْ ءثاه تحلأ )٧٦( 
امحصاصهايروي ولا ُإلعاؤها، محورإعنالها التث،ء؛ إلا ئالأنتاء، 
،الأنماء.

)١(كرين 

الإلغاءسب ييين العباره في وأحواتها ءإزا من والمالغاة العامله الحروف بين 
ئها:يتمل لم قيما 

اغرفأن ؤإنماأردت شراءولابيعا، وماكتتاأبغي مرة الؤمه أمواق صوتامن درت 
اللرقأنما إلي قئيز مبجا، إليها قصذت السوق. س في وأعمالهم القوم عادات من ثسا 

قهذتبابهاحش ومابمن اءوغلمان، ونرجال من : انهارتنحر إليهاالمؤئ؛ة 
بينبنفسي ئف)ث حامية. أومعركة ملحمة ني هم كأنما ؤيتذافعون، يتزاحمون الناس 

وعياروأءال.ارمتراكمة، وشجار، ؤنزلع وصجج، صخب فإذا السوق ودخلتا اكافعين، 
واكاسنثنام، غير في معروضة وصلع والذباب، البعوض من جيش سليها وأتوات ثائر، 

يربحونفمرة غيرمدى، على فيها بماومرن ولكنهم شينا، أثمانها من يدرون لا حيارى 
بمصردن•ومرارأ 

وصررهم.التاس همن دون ئحول دأوات؛ن يئنا، صشا ^!١٠؛ الأسواق لهن.ْ ولتما 
)٢(هرين 

ليصحالأتية، العبارات في واخوانها ®إن؛؛ من عامل غير جاء دما عاملا جاء ما بين 
منها:يعمل لم مما الإلغاء صبيا 

مريص.أباك أى ساءني )٢( فضيلة. الحق إلى الرجؤغ إنما ، )١ 
جواد.اش ولكنما بختل الرجل ، ٤١غذثر• المْلر إن )٣، 
هاليل.العمل ولكن العامل ئعب )٦، باليات. الأعمال إنما )٠( 
منصفون.الاس ليتما )٨( شامخ. جيل النصر كأن )٧( 



)»ا(كاالخاةحالأسصالخوان. يقل كأنما )٩( 
)آا(لعا؛انمزص.)ا>(كأناكمزرصسسب. 

ناهضة.المنامة لعلما ( ١٤)اثجد. كافأ انما ^ُالمون 

هرين)٣(
ومامنها إهماله يجب ما ؤبين الرايوة، داما• الأتية الجمل في وأحواتها ءإزا صز 

تجوز؛

مفيأ.الجمت كأن )٦( شلادْ. الؤخ إن )١( 
اسمينآباة.كأن )٧( اشالحمانستان. إن )٢( 
مخلد.الإنمان ليت )٨( العنق. ؤلؤيله الزراثه أن أءل٠ت )٣( 
دام.الريع ليت )٩( راح. التاجن أن مرثي )٤( 
اليد»1_).لكن حاضر الخادم ( ١٠)الماءمراة. كأن ره( 

كرين)٤(

ومرةالزائدة، داما( مقرونة مرة واجعلها الآوٍة، الجمل من جملة كث على ءازا أدخل 
الحالتين؛ش الكلمات أواخر واشكل غيرمقرونة، 

مقد.المساح )٧( شاهق. البناء )٤( مضيء. المم )١( 
ندي.الجثث )٨( مارة. الفة )٥( نظف. التوب )٢( 

)٩(النيثنحخمؤمضر. اليباب )٦( )٣(اليثuأصب 
قرين)٥(

ؤينبالشكل، الكلمات أواخر واصبهل• الأية، الجمل من جملة كل على ادخل 
اسمها؛صهل ش يجوز ما 

نافع.العتاب )٧( ءري._،. الريع )٤( مصحية. الماء )١( 
دائمه.الصحه )٨( كشئ. الماد )٠( مجدد. الهواء )٢( 

مثمر.البستان )٩( مهيب. الصديق )٦( ْن.لت. المهر )٣، 



أمحلض وأقواتي >إة< فف ١رلuكا رامحي الواضح اكم 

هرين)٦(
•؛،LSijJl_ااامااا رالمنهالة 'إن! على منها الأولى الثلاث تشتمل جمل ت كون )١، 
الكلمات.أواخر واشكل أيضا، الزانية  ٠١٠٠^المتمحالة أأ0ا على الثانية والثلاث 
الزائدة،دامار المتصالة ءكأنء على منها الأولى الثلاث تشتمل يمل ت كون )٢( 
الكلمات.أواخر واشكل أيضا، بها الخمحاة الكن، على الثانة والثلاث 
يجوزما ؤين الزائوة، يرما( المتملة ءليتْ على منها كل تشتمل يمل ثلاث كون )٣( 

اسمها.بل. شش 

مءنفيالإماب)م
ا-مذج:

؛.١٠٠٠١١الملم ئثره إنما 
الممل.عن كاية وما؛ توكيد، حرف إن؛ - إنما 

مرنؤع.م؛تال.أ ت ثمرة 
مجرور.إله مضاف الملم؛ 
مرفؤع.خرالمتدأ الممل؛ 

ايلأعرمحب، - ب، 
١^٥،.محل الثاشة )ا(لنما

الأونياءقللون.ولكنما كثيرون الإخوان )٢( 
سب.الجاعل صاوات؛ن أنما وجلات )٣٢ 

باص.بلغ الخايات ليتما )٤( 
)٨(كرين 

ادر؛لٌجندء •' منهما الأول، وأعرب الأمحن اليمحن اشرح 
نئْوع—يايثنئمات المحا إنما 
شد0د عناء ورحاء رحد عيددْ 



اليلءارابزم الواضح اكم ا1نافيفرلإ( 

والخت،سالتاضة ولا(( 

الآْثالة:

نغ؛وب.زور قاهد لا 

■الغم ش م راعي لا 

لأناىايطفيال>يق.
مذموم•عماله مجدا؛ي لا 

السنان.ش رمان شجن، لا 

ممدؤح.واجه همب ثمئرأ لا 

مجتمعان.صدين لا 

مجرمات,جاهلات لا 

لانرودداثم•
منرومون.مجدين لا 

الحث:

مىؤيالأول، فتنصب والخير؛ المبتدأ على تدحذ وأخواتها وإل® أد تعرف أنت 
الشوهي للجض، النافية ءلاه ءادء؛ أخوات ومن خرما• ؤيمى الثاني، وترغ اسمها، 

عاليهاالكلام أفردنا ؤإنما الجسُه، أفراد جميع عن متقي الخبر أن عالي النص يها مضل 
يأش:مما مرفها بها خاصة وشرو٠لا أحكاما لها لأن هتا؛ 

الأولىالطاتئة فهوي ثلاث، أحوال عالي يع تجدء المتقدمة الأمثلة ش لألاه اسم تأمل 
ولاغيرمضاف أى: ممرد، الثالثة الطائمة وفي بالمضاف، شبيه الثانية الْلائمة وش مضاف، 

النداء.باب ى عرهت ما مثال على يالمضاف، ثسيه 

الت تقول أن بمح لا هذا يعلى اياتين، أفراد جمح ص الإثمار نفيت فقد ثر، بستان لا ت تك فإن )١( 
فينصا ليست فإنها ،اليسء، عمل الراء-لة االأ؛ا بخلاف تتاهفأ، يكون هذا لأن بثانان؛ بل ضر بستان 

يلضرأ بتان لا I تقول آن جاز للواحد نافية قدرتها فإذا الجتس■ ينقي الواحد نفي تحتمل بل الجتس، 
ذلك.يجر لم للجتس نافية تيرتها ؤإن بمتانان، 



لاجنسالنافد رلأ! امإوِيما االعكا رامحي ١^١^ اكم 

سواالأدنين الحالين في وجدص الثلاث أحواله في الاسم هذا س1حر يإذا 
تنصبعليه لرلأ؛ا يحول مل كان فإذا و4. ينصب ما عاى مشا الثالثة الحال *ي ووجدته داثما، 

علىيني - سالم مذكر جمع أد مش لأنه - بالياء ينصب كان يإن القتع، _ Ipبتي بالفتحة 
واضحهو كما الكسرة، ءالى يتى — سالم مؤنث جمم لأنه — بالكرة وتم_ا كان يإن الياء، 

لأمثلة.اش 

أنوتجد مثال، أي ني حر بحرف ئئترن لم ءلأ* أن لجد أحرى مرة الأمثلة إلى ارجع 
منها؛،• لا ثلاثة ثروؤل فهذْ بفاصل؛ هتها يئصل لم اسمها وان نكرتان، وحيرها اسمها 

فيالأثاث ءوضع ت نتقول عملها، بظل الأول الشرمحل قيد فإن لرإن؛،، عمل ®لاه تعمل حش 
تكرارها،ولزم عملها بتلل الأحرين الشرطين من شري قيد ؤإن ثرتيب"، بلا الحجرة 

نصت،.ولا ثلود الثوب ني وءلأ ١حوق٠، ولا حاضت أبوك ءلأ فتقول؛ 

القواعد:

اسمها،ؤيسمى المسدأ همميسث، ررإز،ا؛ عثز الئايه ولا،، ثئنذ )٨٦( 
ثئنلإالئثرلأشمحنئ.

تنحبما على ه يالئصاف، أوقيها محاها، إداكان انئها قصب )٩٦( 
ممردأ.كان إدا يه 

وحبرهاامنها يكون وآن جار، عليها ندحي ألا عميها ني ، )٠٧
ايئزقل!لأولتثل3ققد فإن ماصل؛  ١٠^؛م الأ،أنقصن وأب 5كنتين، 

ةكرارها.ولزم عملها ثظز الأحتتن الشنةتن من ثئتم ققد ؤإن عمالها، 

 )V( الخير.الاماف عن لناه وميهه للجثس المتكلم نبرته نفين لأنها ابمأ؛ ،الأ هذه اللأ٠ وتسمى
^,ص١٧المية، الدروس ءاجاح 



البك(رابيي اكحوالواضح لأجسالنافية رلإ، 

مين)ا(

الإلغاء!سب يمحن يأي، فا الملغاة من الاا٠الة الار مز 
سب.ص دكان لا )٦( )ا(اششتابمانيختنج. 

مهيب.ثراح تمحر لا )٢( 
ام)م1(لأالرجدمدلمولأ 

اليوم.ظلي لا )٤( 

يتاتولا صيان الحائقة ش لا )٥( 

ندح.ولا يجاء القصيدة ش لا )٧( 

قامملون.مزمتين لا )٨( 

)ه(لأئومحثر.ص،ولأءومٍتم.

قلمي.ولا معي يقري لا ١( )٠ 

)٢(هرين 

دمعوالمتي، ت المعرب ومحن للجنس، التامة *لا• اسم نؤع الأتتة الجمل عتن؛ي 
والماء:الإٍراب 

ثقف.امرئ ود ش خير لا )١( 
المان.ش ^^١٠؛، لا )٢( 

)مأ(لأئةلين.تشاتحا0.

مسشح.حسود لا )٤( 
ماوموم.جود صاحب لا )٥( 

ثزقق.أيام عاصيا لا )٧( 

أدُ.يا•ش صحراوات لا )٨( 

نادمون.الخ؛ر ش •سامين لا )٩( 

ْلاس.)•ا(لأكواكث 

الرق•ي باخ لا ١( )١ 

الدية.ي كف دان لا ( ١٢)العائة. المة من الملامة إلى سيئ لا )٦( 

)٣(هرين 

•خمأمتاسأ به والجق للجنس، التامة اسمال١٠لأ٠ مما^^٠ اّم كل ؛■؛؛*ل 
مصباح.)٧( اعمالهم. س مجدون )٤( >؛__،. )١( 

يوالديم.بار )٨( صاغمعروف. )٠( )آ(أووأنزةا 
ذومحل.)٩( صديقان. )٦( رايات. )٣( 





ارلاكارامحزء الخواراحح جنمإ11ا1ت|فية آلاه 

م؛نياالإماب)بمإ

أ-مذج:
لأحارنينفيالبمظ0.

الكون.عر بي حرف للجنس ناب ت لا 
مس.لأته التاء؛ على مض ءلأ* اسم ت حارّين 

ءلأء.خر ومجردر جاد لمنان؛ اي 

!^:١١اض أعرب - ب 
ندموموزرمسشن لا )١( 

متلوي.ييع زمان لا )٢( 
ولازاة.المافرئء مع لا )٣( 
نائم.أموره ني مستشيرا لا )٤( 

(١٠)ضق 

وأعربه:الأنين المتن أحد اشرح 
عمودالينوم حني ترن لم إذا يسبها الينوم حنن ني ح4ر دلا 

]_،<•[

يخيراأأن صنوة بوادرنغمي له نيس لم إذا جلمم ني حنر ولأ 
الطؤيل[]_ 

TT

النقب.وقت ارثمل؛ي قوو من سق وما الحية ااٍامة؛ 









علك(رابزم اماضح الخم ءو.سثْاء 

مهد)٦(

؛الأسما( على تثتمل يجمل الأنة اكراتم|سا ش المعاني ص ص 
أنوامهاوأفضل شد، غداء الفاكهة )١( 
المحتلمةالوريد حمس أس لا أنس ^ مها، شيء كد تراعني حديقة زدت )٢( 
الألوان.
التصؤير.وبخاصة الجميلة، يالفتون يئلم شغفت، لي )٣( 

وجءراني•اش وابدأ الناس، إر أحس )٤( 
ءرصيأالآماب0><

مموذج:- أ 
العاملين.مثما ولا العلماءمحنئون 

مرفؤع.بدأ العلماءت 
بالواو.مرفؤع المبدأ خر ت مجرمون 

منمرببالغتحةاممها ومي؛ نافيةللجتس، ولرلأ®؛ اعتراضية، الواو؛ ولاسيما. 
زائدة.^٠١٥ وهوممافج، ١اثلاAرة، 

الم.مذكر جمع لأنه باياء؛ مجرور إليه مضاف الحاملين؛ 
الأية:ب-أعربازل 

عاقلا.صدما مثمأ ولا الأّادقاء اثر )١( 

عمرو.جاح ميما ولا القاهرة ّأزورأثار )٢( 
أخيك.ميما ولا درومهم التلاعيد حقفل )٣( 











اسمص ينؤب ما لؤإه.ا ١طuلت<ا رمحي امحاحح اكم 

صتاية صفة ملي اشتمالها •ع مالم، مؤنث جمع فيها الفاعل نائب جملة كون )٢( 
المعللق.المسول 

ميرص على مشتملة فعلية جملة والخير سالم، مذكر جمع فيها الميتدأ جمله كون )٣( 
المعللق.المفعول عن تائب 

المطالق.المفعول عن نائب مصدر مر متهما كل تثتمل استنهاجن، جملتن كون )٤( 

ممح)0

جميعواستوف الْللقأ المفعول كن تائب على منها واحدة كز تشتمل جمل سح كون 
الأنواعمممرف٠ا.

)V(الإعراب ي هرين 
أ_مذج:

مرات.أربع الميص الطسب ذار 
الفتح.على مبي ماض فعل زار: 

فاعلمرفؤعبالضمة.ااهلأءب* 
•تصوب.به مفعول الريصت 

بالكمه.منصوب المعللق المفعول عن نائب أربع؛ 
مجرور.إلي4 مضاف ت مرات 

الاثية:الخمل أعرب - ب 
)ا(نهت،؛ككثالتةةؤ

عطفكم.مثل عليه عثشا )٢( 
المعي.س تجئ، )٣( 

اض.الرين )؛(جلس 





١^٥٥سءأ رمحي اممحح الم 

و؛كاءاممل، يكاء يشمل ة الكاء لفظ كان بم؛4، مر من يكاة( >أسع تلت: إذا تانك 
ندتكون يكاء ءأسع وتلي: نكرة إلى إذااصغته ولكنك ييكاءالرجل، المرآة، 

ءإصاتةوأشيايها نعتين العلل هاتين أمثلة ني الإصاتة وتئى همومه، وصثتت حفضثه 
آوالتخصيص.وهواكأريف امرأم،و؛وةا، المضاف اتادت لأنها ؛ ٠٧٠•

يالإصاتةيكتب الأ'>ري؛ناتجدءلم الأااهين امثلة من مثال كل *ي الضاف امملرإلى 
أنوجدت لفئله، ■صث من الأمثلة هالأء مر إليه ن3لرت إذا آنك غير تخصيمارا،، ولا تميفا 

كانإن نونه آوحذف الأصل، ي متونا كان إن تنؤيته يأءال.ف التخفيف؛ أكسته هع. الإضاتة 
الخالوكذلك لقثلية،. االصاة4 هتا الإصاته نسس ذس آجل ومن ماوكرمالما، آوج،ع *ش 

ولاتخصيصا.تمما إله المماف لايستفيدمها لإصاته كش 

فرتا^^ji.؛، المعتؤية، الإصانة وأمثاله ١لالفظية، الإضافة أمثلة >ين وازنت ولوأنك 
الصافوترى وصفارئ، المضاف ترى اللفغلية الإضافة امثلة من مثال كل' ففي واضحا، 

_،.الأمر فليس المجؤيه ١^٥: أمثلة ي أما س\فم المض ي معمولأ اله 
فيااألا< من تجدء.أمها وحلو.، المضاف وتأمل ثانية م، جميعها الأمثلة إلى ارجع 

من'رأل'اامجردأ مرة تجيء فإنك اللفثلية الإضافة أمثلة ر أما المعتؤيه، الإضافة أمثلة جميع 
فيتدئرته ؤإذا الرابعة، المائفة أمثلة في كا بها ومءمقرونا الثالثة، ائاثفة امثلة في تما 
الثانيوفي مثتى، الأول المثال في وجدته جوازأ؛ دارألا جاءمقرونا حيث العناتفة هلب. 

فيهلما مضاف إلى مضافا الراح وفي ®أل®، فيه لما مضافا الثالث وفي مذقرسالما، جمع 
دءألء.المضاف اتتران يجوزمها ال؛ي هي الأربعة المواضع وهل ءالء، 

تممال نكرة يه ترمق ان بمح أصانع ت هولك من أمانع، فلأن التميف، يكتب لم أماانه )١( 
تخمٍصثلان اكيميص، بمب لم وامحاانه ءك؛رء، ما* ض رمداعلل العروق، رجلاصانع أدائن 

•عرو*اُصانع أثلاه نحو؛ الإماوم مل لحمول بم؛س، دس المعروف، أصانع ي انمئع؛المعروف 
مثلأالأول يإداللقفد وءصيهع،، وءسصوه، ك-ءٍانع. ،تصئة، أذات دالمالي ام كل يالوصف؛ المراه )٢( 

متصنة؛المتع.مرئات يل 
ياصانع،.نرالمعي ممعول؛4 مثلا مشكور، المعروف أصانع تولك؛ من ءالمعروف، أالق؛ل )٣( 





او3ن1فقicijMرامحه ^؛؛ ٧١ادم 

التكلمظء إلى افناف )٢( 
الاص

النثلس بمص متت 

يادايى.ننوث 

وض1وشالفقير على أعطش 

الوثان.صاجتاي أسنا 

الحث:

أذبجتي•
أذلأدائ

أوبئدقائ.
'٠٢

الثمرنميرة.ش ليالي كائت 
الم.يق.ين ١، ئتتازي هؤلاء 

صححاسمآ المضاف سو الأولى، أمثاله قي إليه والمضاف المضاف إلى آنفلر 
£،آحرJ«tjؤإذا المتكلم، ياء إلٍه والمضاف سالما، مذكر جمع ولا مثنى وليس الأحر 

الشالياء لمثاسة دائما مكورأ الأول وجاJت الaلالقة، ط، أمثلة ش المتكلم ؤياء المضاف 
يأتيمثال كث نى الحال وكذلك وضحها، فيجوزإسكانها منها الياء أما إليه، المضاف هي 
الملللفة.ط0 أمثلة المحوالمذكورش ءاى إليه والمضاف المضاف نه 

أوأومش، أومتقوصا، مقصورأ، فيها المضاف تجد الثانية، اللاثمة امثلة آنتلرإلى 
التكلمؤياء الضاف أحر املت ؤإذا أيضا، التكلم ياء إليه والمضاف سالما، مذكر جمع 
فيهيأني مثال كث ش الحال وكذلك داتما، مقتوحة والياء دائما، ساكنة الأولى وجدت هنا، 

التكلم.ياء إليه المضاف ؤيكون الأربع، المحالات هذه من حال على المضاف 

,٠٧١نماب الدال كرت تم ابء، لاجماما-اممة.ع الواوياء هلت »مقاووي«؛ •مقيئ•: امل )١( 



icJjiMراؤزء الواضح النحو امِوِيمإ 

القاعدة:
١

ايءض يجاد اتاء، شاتا آم؛ مر التكلم ياء 1و الأنم آضه إذا  ٢٧٦)
جتغآر ثئئى، أر ثئئوصأ، أر نفضورأ، كان إذا إلا راكع، الإنكان 

الياء.ركح اثئاف آم ئتكين فجب تالآ؛ ئئكي 



|لإاأنافة١^،^(رابيّ اراؤيح اكم 

وجوازأوجوبا الخقلة إلى يضاف ْا )٣( 
الأْظة:

حم؛رأ.ال٠ظن حنث جلتن 
المتaلن.يخع' ختن جلنت 

غيومالئظن إذ جئت 

إداأجنك 

جغجفبمذ,ءظث.
١^.ايثم جئت 

وبمًلص
أوحن.قاني الملاح ح؛ن عر النثلث نرد 
أووئت.المجدون ثكاف( وئت، هذا 

أذثس•دزئكفىدسممثفىالأممان 
الحثات

علىتضل الثانية والaUهة مؤ، ملكن ظرف وهي احسثا عر تشتمل الأولى الطائفة 
للزمانمؤ فلرف وهي ءإذاء يلي تصل والثالثة ازصي، لازمان مؤ ظرف وهي »اأذأ 

جرمح![ قي فهي بعده، التي الجملة إلى مضافا رأيته هنا ظرف كد تأملت ؤإذا المستقيل، 
إلىألتة يضاف لا أنه لرأيت اسة أساليب ش هذه من ظرف كل تتمن ولوأنك بالإضافة، 

الجملة.إلى بالإضافة يختص بل مفرد، 

والفعاليةالاسسة الجمالة إلى تضاف ْحث« أن رأيث، الأمثلة، إلى الظر رجت ياذا 
المدرةوالفعلية الاسمية الجملة إلى تضاف راإذاا أن ووجدث، أومضاؤع، بماض المدرة 

الفعالية.الجملة إلى إلا تضاف لا ءاداء وأن المف.تي، على يدق يما 





الإدقائ(_؛Jcرابيو الراحح النم 

هرين)٢(

:V'yiاليْل ني المضة الإصاثة م اممتلث الإمحاذ مز 

التحيان.)ا(خئاكاءفةابمن. 
)ي(اكجرةهاسن.المارات. اض ممر )٢( 

اشا؛ءظمب.)٨( اسضيكان. ماتا )٣( 
ثؤ•أن ثل من نتكلم لا )٩( محمودة. الكاره عواثب )٤( 
الولاة.تلا )•>(آثةالثل لمتجاب الظلوم )ْ( 

مص)"ا(

وكر؛التخصيص، امتناد مضاف ومأ التميف، استفاد مضاف كذ الأنة الجمل ش يين 
ْطهها؛صيثا الإخافة يكسب لم مضاف 

ران.المتان )؛(حارما كتب. حزاتتا الحجرة ش )١( 

الأبمان.شد الشام )ْ(ممرة الأنهار. أ>ل من الل نهر )٢( 
م.تش الشر فاعل )٦( الإل. محير )مأ(سعاكضب 

هرين)،(
يقترنأن يجوز مضاف وكي؛ ءااي4، ®أل؛، لحول يمتغ مضاف كث الأتية الجمل في بين 

تالجب لمحن بها، 

أرصها.وراعي من ممر ثروة )٥( النهر• ضض على الأشجار تحرس ( ١ ) 
ولمانم.الرء )٦( بضون. الفتن مجيرو )٢( 

حاصران.الحادث مايوا )٧( الجيال. تمم فوق الثلوج )٣( 

وجهك.ش بمادحيك تثق لا )٨( )؛(سهصالوءلن؛آذاى<. 



اُلعالءارابزم النحوالواضح |إإونافة

مص)ْ(

الشيةبعد وأدجلهما مجموض، ثم مثسن، يأتي نيما إليه والمضاف المضاف اجعل 
؛درأل• اقترانه يجوز مضاف كن ين تم مفيدة، جمل *ي دالجح 

الدار.هاء )٧( الغريق. )،(مط وطه. حائم )١( 

العلم.حامذ )٨( الكتاب. غلاف )٥( الميارة. محماثق )٢( 
الجيش.قاني )٩( )!(ئذالثنل. )'أ(سشهب 

ءرين)0

الخالية؛الأمكته ش إليهء ءالضاف صع 
...إذاأجني )٣( )ا(أسحث... 
...حيث، )؛(تكئء رأ(ّارث،إذ... 

وين)لأ(
مضاقايكون أن يملح وما حيح،،، ا إلى مضاقا يكون أن يصلح ما الأنة الجمل من ء؛ن 

^^؛٠١١س إلى مضاثة اسسلها ثم إلى،إدا،، مضافا كون أن يملح وما ءإذا، إلى 
٠العواصف، تثور )٣( .. JbJLالحر؛( ر١ 

الأزهار.)؛(نس، اليؤ. أم )٢( 

)٨(هرين 

المسه؛واذكر الفتح، على دبماؤْ الزمان اسم إعراب يجوز الأنة الأمثلة أي ش ين 
القصي،.يريع أوان هذا رْ( الشداهو. وهت، ش ماعدمي )١( 
الثناء.زمن ش الرد يشتد )٦( المرين. ادن حين على تيتثلته )٢( 

الجد.تع يوم هدا )٧( الرمق. ساع رمن مضى )٣( 

التعر.ارتفاع يوم في يعت  ٢٨)المجر• دقت اللص سرق ٢ ر٤ 



ااإإ3قافةمبمؤ؛يما ارلuلcا رامحي النحو١٧^ 

)٩(م؛ن 

السبمحن الغح؟ يجب أنها وش والفتح؟ التسكين المتكلم ياء يجوزش الأعثلة أي ؛ي 
فيال٠الينت

الإبصار.متما مناي )٥( المهيبون. إخواني هؤلاء )١( 
الموت.يهاب سواى )٦( ظئ. وجمع وانمي أٍلح )٢( 
مفتولتان.يراعاي )٧( علن. محل لهم عداي )٣( 

•الخير إر مرشدي أنت )٨( الخير. إلى هائي أخوك )٤( 

(١٠)قرين 
*امة:جملة ش إله مضافا الأنة الكلمات من كلمة كث اجعل 
المزلالشمس الورد الأشجار الكتاب التيل الثُ \و\ب 

الفاكهةالأّد 

ءرين)اا(

تامة؛جمالة في صنهما ثم إليه، وممائ مضافا الأسة الأسماء من اسمين كذ من كون 
الجملالنهر الصقيع فالمح شاطتان ئتيق 

المكرمونسنام ضيوفهم المربية ممر جمهوؤثة 

(١٢)

إليه.بالضاف عرف مضاف منها كل ش ال؛تالاا اسمية، جمل أرع كدن ر١، 
إليه.بالخضاف حئمى مضاف منها كل ش الخر اسمية، جمل ارع كدن )٢، 
تميفآبالإضافة يكس، لا مضاف منها كل في به المفعول فعالية، جمل أرع كدن )٣، 

تخميمأ.ولا 

إليه.مضاف مؤول مصدر على منها كل يشتمل جمل أرع كون )٤، 
جمحواستوف _رإالا؛، رمقترن مضاف عالي منها كل يشتمل جمل أريع كون رْ، 

فيهاداألاؤيقترن يجوزأن الش الواضع 















رايزءالنحوالواضح واينيوايجدو تْرينات إجابة 

رم)١(امرص ®ً,س 

افعميزد )٢( 
يذد)٣( 

لهامخالفة يعيارة الإسان 

قىلها موافقة للفظ اش 

المعي

شالزيادة أحرف 
المزيلةالأسال 

التجردحيث محن نوعيا 
والزيادة

الأفُالفىاوءكايث

ردى . غكى
حاتما . ناد

أست . ب ريان(يت 

انثتظ واكاءالهمزة  اأث4

ظن اكاءوالهاء رهم

ثوء
- ءطس

نظف والتاءوالمسن الهمزة  رامحسدهمر،لمثدص 

أمحق والتا.والمن الهمزة  ه )ا،سيتثل(أنثتثو 

شرع . بم م

وذهايا-جيتئ سر  التاءوالشين دضص  ر(رتمثم يهمثم، 

الماءمن احدحا-بم  . قرب

عاد . أكحمم 
i t

يجر الهمزة )أحس(ينئي 
أصاب . لأ،تينمد احن

شامي ٠ ياي

بمع ٠ )جمع(ثيمع 

إلىأي  ٠ لأتيء^رد )سمم(أصمم 
ثللع والتونالهمزة  خيلاواي  اسق

لتوميا Jذل١هر  التاءوالألف ديتم  ' تنادم



والخنلوايجذو تْرهات إجابة ١ادعكارابزء ^ ٧١الم 

ش التاءوالهاء نني^! ١١ ص
بءى

أءلهراJءركة التاءوالراء ب

نائي . لأمح<ئمد تال

امتل ابء محيل^١ ١١ ثت(رش 

رستصوش . )صاح(صغت 

أبمرت الألف دضس  شاهدت

حدث - كان

م -
ء جل

دهم)٢(أصديك 

اخنثالز:ائة الخغل

والتاءوالسين الهم؛  انءلال

اله،زةوالتاء ائئلم
والتاءالهمزة  انقل

الهمزة أجاد
التاء^١٠ مرب-ت؛ه 

والدالالهمزة  انتد

التاءوالألف قاصي
الألف قاتم
\م م(

دالواددامحنالهعث.؟  اعثوثب

محي*:م'?٠^ ثلاثأايال 
العلقة.ش الهللأب نتظتأ ا- 

يالئداتل•^١٥ قرب ت~ 
أصابه.لما ردوجهه ا— 



رامح/اساص الخم ه ووّ اّ تْرونات إجابة 

)٣(رهم 'شريك م'جابم 
يحرفنزيدأ جعله  مجرداالفعل 

حاصن حمن

أن،غ مممم

C/

ثاقد ثهد

همح همخ

مج

ناقة؛يتل ننيدأم آنعال ثلاثة 
نداء0.المنادى >سءع ا~ 
أولأئ0.الأب يح ن~ 
الكتاب.احاديغ الطالب ئج ح~ 

رإ(دم اصدص صْإجاة 
خنلننزدأُغنين البملأ

انقع ء
تقاتل قد
امموى تلوى

اخمث تجر
ساعئ بمد

ره<يمم اص>يك 
المكةالزادة ُآحنف إلحائن  الفنل

^اءل-ثئل.اممل.اصلآذاض.اظل ثقل
ارض-نص-راض-اذص-راض-اءض-ئنص ينحى

تمئم_ا. اصهلرب . ا انثمنُ- ئصارب - امزب - صارب - صرب - أصنب  صرب

ءاتح-قح-قاح_اقح_اكح_اطثح_أثحلأقخ ء

أكتم-ثثم-كانم_محئم.تكانم.امم_امم م



والْنيوالْجدو لؤينات إجابة الدلءارامحي النحوالواضح 

)٦(رقم اصريى صًإج،بة 
أ>ثالزنانة الفنل

الهزأدالواددالدال احدودب

الخاء ثدحدج
والممالهمزة  اص

الخاء تزلزل

الهمزءوالباء اشناب
والزايالهمزء 

الخاءواللام -الق
جنلؤ؛شدة؛ش منها و ١٠٠١ثلاثة 

الظلام.^ ٥١حض اللص رج ح- 
الخف.إلى الاس أصاق شرات ا- 
تجنه.ألق اللتالي سهر ن ن~ 
يقم)٧(اصريك جابة إ٩ 

ثئحئها.مسمشدياصزق:
\د£وض.أممالأ-طد 

٠ئموا حش يجتوده الهائي أسرى 
احبنإرالاسسابم.

لألف:يا نني ثلالإر مم محها كث يبدئ جمل ثلاث 
اوقاو.ة.والأطفال،ي الماء حاذف 

الهاععة.ني الأساد حاصن 
يفهمه.العلماء صابقر 

تند؛الءئعٍمs;ثلالإ، مم محها كث يتدئ جمل ثلاث 
•ممرق كث عدو. مرق 
اليئة.الفن شرح 

أثبالأسادطلأ:4ّ.



االدكارابيي النحرالواضح واينيؤال0جلالآ تْردنات إجابة 

ب1مذن؛منيد ضل مدوءة جملة )٢( 

المتنين.قدر ارتني 
■احرق تنيل؛ثلاثي ضل عيدوءة جملة 

وافجاة.اس ذري الوالي اّصل 
مجالآاص،هرلمس

الساعرتيقول 

محلهحماك سترق ولا سامح 
داثثصذالأمر من ثيء ض نعلا دلا 

ئربميف ننثوف نلم وأتق 
دميمالأموي نقد تليني كلأ 

الزيادةأحرف  والزيادةالتجرد حيث من نوئه  المنز الأفعال 
التاءوالألف مزيدتلاش  نحثنا 

والتاءالهمزءوالين  ثلأنىُزيد ئ1يتيرامتوفى(
الهمزة منيينلاش  )ابمى(أتق 

والتاءوالين الهّزة  مقيدتلاش  )اسوش(ينتوى 

- ثلارمجرد ثعلورغلأ(
والتاءالهمزة  مليتلاش  اقثمدرافضي(

نليسوالثلاحاة؛ وتجنب الأمشناء ثي يالماسحة ثعاليك احد، عتد حى لك لكن إذا 
نقص،التهميظ ان فكما دؤونك|؛ في ئفرثل حداران ثم الاستيفاء. في التشدد الكؤيم حلق من 

يالاعتدال.يُاليك مص، نالإفراثل 

TT٣







1جاوقاأء.اصالم 

يقم)٦(اش>يك 
هور؛.العالما؛ الناس تثد -أ 

المجهدين.نجم غلا - ب 
ثئر0.ص لم تن جلز صاغ - ج 

الجزيل.الثواب المؤم؛ين سحانه اش وعد — د 

ابيدننئ نداي؛ يالينرمي عئي الئث نث؛ نن صديئي 
انزماللناسة وأزيوة علمه غنت ما إذا ؤنضمولي 

مديتيليتخذ ديدد0، الئر عش يلغ الذي صليني إئما بمديق؛ المدانة ادهمر من م؛ لس 
غونآكون وهوالذي • نواء عنده كلاهما بل ءسي، ذلك؛ي يخالف ولا عدوا، وعددي صديتا 

المصاب.بي وأحاطت الدواهي دهش ما إذا وناصرأ لي 

الئب تانن الفعل

تثوهومضعف الثاني مفتؤح الماصى  ئصن-يتئر يدي

يائوموناص الثاني شوح المامحي  صرث-كرس يذص

يائوهوناثص الثاني مقتوح الماصى  'يفرىصرب  دنى

واويوهوناص الثاني ثوح الماصي  ثصن-ثصر عمه.

يائوهوأجدف الثاني منتوح الماصي  صنب_يشرب همت

واويوهوناص الثاني مفتوح الماضي  مر—يمر أرم



هلوك{رامحي النحواراضح و|لإبم|ل،>الإءإإو ضنات أجاد 

واواالآبم،بم قات )١( 
)١(رقم اصريق إجاة 

وتنهإعلال مى فيه حدث ما  للمجهول؛ثاؤْ  الفنذ
صإبعد لوقومها الألف قلسثا  يرجم رام
ببعد لوقومها رارأ؛ الألف قلسته  قدثل قاتل
صميعد لوترعها رارأ؛ الألف نفته  رأ-ر< نامي

يعدصعلوتومها واوا؛ الألمه قلمته  صوبد صائر

لوتوصهابعدصعوارأ؛ الألمه قلمته  صدجب صاحنه

لوترصهابعدصمواوا؛ الألم، قلمته  بدبي تائي

بعدصملوهوعيا واوا؛ الألمه قلمته  جديد جاثي

اص>يكرةم)٢('إجاة 
٢

تغييرعن حدُثإفيه محا  الفاعلامحم  ثثسرمن ف حديث، ما  رع^ْف^ا  البملأ
الياءقلمته اصلها)محيس( 

بعدّاكثئ لوتوعها واوآ؛ 
صم

تدبس قلمتهرسل(، ت آصالها 
الياءواوأ؛لوتوءها

صمبعد ّاكأ 

يوبمث، ائبمن

الياءقلمته )محسم(، أصلهات 
بعدمحاكة لوتومها واوأ؛ 

تديم قلمتهرييتم(، ؛ أصلها 
لوتوعهاالياءواوا؛ 

صمبعد محاكة 

يديم اقء



,اإإءولو1اابم؛1و.تيدح  ٥١۶!ه رابيدااواءدح اكم 

مطلآاص>صدضرم
الواوفهائئ  الكلمة

الواوأصلثة. أذصكر
أمرعن الواو*نغلة  حددب

الواواصلثة عرني

ياءعن الواومتتلة  تويظ

)٤(يقم 1اتميك هْأجاة 
اعلالهار ذهاُني،  للعلومبناؤه  المعز

واوأممل لم ولازلك بعدصم، الألقح تقع لم  صائب صودب

رواوأنقيلم ولن١للث، صم، بعد الألف تع لم  قاجأ ئدجئ
رواوأهلولليلااثالم صم،  Jbuالألمرتع لم  غاني ئدل
محيرواوالم ووولك، بعدصم، الألف تع لم  ءانن، ئدبب
واوأتملمه لم ولل.لاكأ صتإ،  JU؛الألف، تع لم  خاتن، حوصب

محيواوألم ولذللث، بعدصم، الألقط تع لم  قاتم ئوبم
محيرواوألم ولنألك بعدصم، الألف تع لم  ء١قن، ءدأب

سرواوألم ولل.للث، بعدصم، الألف تع لم  غايل

)٥(يقم 1ض مس 
الألقث،واوأ: سلؤيماضمنمئ،بجمل ثلاث 

الدادمحرمحن المال قرمحم 
الجو.ش ترتع اللهسر بألمنة الناس ئوجئ 

تقصٍرهم.ملي المقئرون حومنا 
برواواصلق:عربمل كذهء1 تصل يتل ثلاث 

العطلة.م ثراءتهم العللأب واصل 

•ودنيه إرامحائه لجي، م الحمراض 
شيأ.العلم العلماء وجد 



اُلاكارابني النحرالواضح ماوا|إبم؛اوء»االإطاال 'سنان ^ ١۶١؛

)٦(:يقم لإإجام1ث>يك 
الشاعرتيقول 

ئ_:ة_رنأئدن_ثساقأذ\له'سي 
لاقوأحاداب بم معقامئض^ديغ نإن 

١^١'؛،ساثأال كن دلكن والتجز، الكل إلى فلاركن للخرات، إداسثطديأبادي 
الثحةوكدم الحلق حن إلى الجآ ل والثف، العداء س المهاء تجاري ان ؤلياك *مايرأإليهاإ 

محك.التغاءان رد بئر 
إملال:محن المامحنن 

إعلالمن قيه حدث ما  اّصىالفعل 

ساوصلم.لوترمها نمcالآلفبواوأ؛ )تائي(، اصد:  مءي

صم.بمد لوتوصها قلتنالأفبواوأ، رمادي(، أصك:  قيئي



وارإداا؛اق« J^ljlيئات إجابة املعك(رانجه اراضح اكم 

اءالواو قلب )٢( 

)١(رم 'صريك ءاجاباة 
الاعلألمن مها حدث ما  أصلها الكلمة

١ماكن منهما والسائق واحدة كلمة الواووالماءس اجتمعت 
الياءالياء؛ي وأئءنت< الواوياء ثملت 

غلة

ياءثمنت تندكنر؛ الواوماكنئ وقمت  يذداث عيراث

ياءثملت بعدكنر؛ الواومحاكة وتعت  \و'يم يراد

ياءثملت الواويعدكنر؛ مملرفت  الدانو الداي

ياءثملتت الواوبعدكنر؛  القاصو المائي

ساكن؛منهما والمابق واحدة كلمة الواووالياءس اجتمعت 
الياءالياءش وادغمت الواوياء ثملت 

متوت مت

رهم)٢(اصريك م|جالآ 
الإعلالمن نه حدث ما  مثالعلى مصدره 

اُإمامء

اصل

ياء.ثملت بعدكئر؛ الواوتاكئئ وتعت ْإدلأم'ا، اصلهات  يلام ام
.ياء ثملت بعدكر؛ الواومحاكتة وتعت ، ٠٥١'^^أصلهات  لينال أزقي
ياء.ثملت بعدكر؛ الواومحاكة وتعت ُإنءازُ، أصلهات  لبماذ أذم
ياء.ثملت بعدكسر؛ الواوصاكتق وقعت ءإوجازأ، أصلهات  كجاذ ألجذ
ياء.ثملت كر؛ _iJ الواومحاكتة وقعت ءرإوماء(، أصلهاث  يمام أزنأ
ياء.ثملمت بعدكر؛ الواومحاكئة وقعت ُإوصاو'، أصلهات  إيصال اذصل

ياء.يملت كر؛ بعد الواوّاكة وقعت ، ٠٠٤۶^اصلهاث  لفاع أذك
١ياء ثملت كر؛ بعد الواومحاكة وقعت ءإوفادا، أصلهاث  يقاد أوثد



icJjMرايزء الواضح الحر والإبم؛ال.تْريتات,الاعول إجابة 

)٣(رقم ض ®ْأطة 
الإعلالمن فه حدث ما  منهالمثعول اصم  الفنل

الواووالياءساجتمعت انقثول*، وزن على أنرثوى* ت أصك 
الواوياءوأدغمتفقلت متهماماكىا والسابق واحدة كلمة 

سرةكالميم صمة قلت ثم 'رمزنى*، ضارت الياء، الياءش 
.نمارت الياء، لمجانسة 

تذكي رنمح،

الواووالياءشاجتمعت هنذاثو}(ه، وزن على ءمئموى، ت أصك 
الواوياءوأدغمتفقلت اكرر؛ متهما«والسابق واحدة كلمة 

القاءكرةصمة قلبته ثم ، *مئش< نمارت الياء، الياءش 
.كارت الياء، لمجانة 

نئنئ نما

الواووالياءشاجتمعت، اشولرا، وزن امرزويراعلى ت أصك 
الواوياءوأدغمت،فقلبتا ماكن؛ متهما والسابق واحدة كلمة 

كسرةالهمزة صمة قلبته ثم ، نمارتالياء، الياءهمر 
. ٠٠٠١نحارت الياء، لمجائة 

نزهي ثرى

فىالواووالياء اجتمعت، ، ءمنمول* وزن على همثنوى٠ ت أصك 
الواوياءوأئغمأت،فقلبته اكن؛ منهما والسابق واحدة كلمة 
كسرةالسين صمة تيت م فصارت؛•شيء، اياء، همئ اياء 

٠ارءئيءر، نمارت اياء، لمجاسة 

ءت؛
ني نيئ

الواوياءواذغمت،فقلبته متهماماكن؛ والسابق واحدة كلمة 
كرةالقاف، صمة قلبته ثم ، نمارت الباء، الياءش 

.^٠^٠ ٠٠مارت قبلها، الياء لمجانسة 

نمحق لص

الواووالياءفياجتمعت، ءمفعولءا، وزن على ٠تكفوى٠ ت أصله 
وأدغمتهالواوياء فقلبته ساكن؛ متهما والسابق واحدة كلمة 

الفاءصمة ثمثسرت هتكئث<، كارت الياء، الياءش 
.نحارتالياءتبلها، لمجانسة 

نص









الُالءارائي النحوالواضح والإبمءال،ضنات,الاعول إجابة 

همزةالواوواياء ف )۴( 
لقم)١(ام>يفي /اجابة 

ونثةالإعلال من نها حدث ما  أصلها الكلة

وكانتالجمؤع، منتهى صيغة الق  JUuالياءونمت 
الياءهمزة.فقلت القرد، زائدة،ي مدة 

يلأيل خلائل

 rCهمزة.مملمت زانية، ألف سد الواو ^؛ صقاو صفاء

ثلامحترأجود سل فاعل لأمم متا الواو ونمت 
.همزة *ملت ألف؛ ومش 

قائم قائم

 irC^ همرة.*ملت زانية، الق مد الواو أءداو اعداء

ثلائأجوف سل فاعل لاصم متا الواو ونحت 
٠همزة قميث، ألف؛ ومعلم 

ئادم نائم

وكانت،الجمؤع، منتهى صيغة المر سد الواو ونمت، 
■همزة الواو *مالت، المفرد؛ ش ندة ز1 مدة 

مادس ما؟-را

همزة.*مليته زاهوة؛ ألف، ساو الياء تطثiت٠  شقاي شقاء

الجمؤع،متتهى صيغة ألف سد الألفه ونمت، 
همزة.الألم، *مالبتؤ القرد؛ ش زائدة مدة وكانت، 

،؟،^١١ س،سحا 

همزة.*مليتا زاهرة؛ ألف، ساو الواو و0لئفت  ناو ناء

sZfi'jeii  همزة.*مليت، زائدة؛ ، ألفالواوساو أJح١و انحا٠

ثلائاجونث، سل فاعل الياءمتألأم ونمته 
*^~؛،همرة٠ألف<؛ ومش 

نال -ائل

وكانت،الجمؤع، منتهى صيغة الياءسدألفؤ وخمت، 
همزة.*مليت، القرد؛ ش زاهرة مئة 

يضايد *ضاهل.





المحك(رابيو الواضح النحر ءااإءءلواوبم؛الْسمءت أجاد 

)ما(ممة»جاإره;

كانتسضننعصؤتتض، ا-لمظءلينم»يأن:خأئ*، -إذاكانت 
النحو١^^تعلى ااحار'امتئأ كانت ظلم، بمض ءجاربجورا، الفعل من ئاعل اسم كانت -يإذا 

ئنرة.صلٍت الق؛ أجودثلالإرومط فنل يايل لاسم الواومأ وقعت ءجاررأ، الكلمة؛ أصل 
كلمة»تاإل«:)٣( 

نئة.ض ْمائلأ كانت انثمحت، يمض بمادر، رثآل الفم بن فاعل ام كانت .إذا 
^،كانتستنلتض1لحو1لآنى:

همزة.قملت ألف، ثلالإروسهله أجوف ثم فاعل الياءمتالأمم وقعت ، الكلمأهو®صائل* اصل 
ءزامء:كلمة )٤( 

ئتلة.ض ®زاثرء كانت ءزأزتزأر*، الفص بن فاعل اص كائن _إذا 
الكلمةأصل النحوالآنى؛ مالي منلة ®زائرا كائن ءوارترووا، الفعل من فاعل اسم كانت إذا ؤ- 

همزة*ققليت الق؛ وسهله ثلائ أجرف فعل فاعل لاسم الواويا وتعت هو®راررا، 
)٤(يقم اصريى إجابة 

وسهاعلأل من فيها -لحاوو؛< محا  ستهىصمعه على حمبممحها 

الجموع
الكلمة

عتهىصيغة الق  jUuوثعت)لألف رقلأاد(، أصلها: 
همزة.فتلت المفرد، ش زائدة مدة وكانت الجمؤع، 

قلائد تلادة

عتتهىصيغة ألف  Jbuالياءوتعت رنجايب(، أصلها: 
همزة.فقلت المقرئ، ش زادوة مئة وكانت الجمؤع، 

ئجالف ئجيية

متتهىصيغة ألف يعد الألف وتحت )ءماام( أصلها؛ 
همزة.فقلبت المغرد، فى زائدة مدة وكانت الجمؤع، 

غمائم عنامة

متتهىصيغة ألف يعد الياء ونمت )حمايل(، أصلها: 
همزة.فقلبت المقرئ، فى زائدة مدة وكانت، الجمؤع، 

محاثل حيمعله

متتهىصيغة ألف، الواويعد وتحت، أصلها؛)قلاوص(، 
همزة.فقلبت ٠ المقرئ ش زائدة مدة وكانت، الجمؤع، 

قلامحى قلوص

منتهىصيغة ألف، الواو؛عل. وتحت، ، رحلأوب،( أصلها؛ 
•همزة فقلبت، المفرد، ى زامم.ة ماوة وكانت، الجمؤع، 

حلأيج، حلوبة



و|إإبو؛|ل1<>اإإءاإو لؤينات إجابة الدلءارابزء الواضح النحر 

)٥(رقم 'صريك 

وسهإعلال هن مها حدث م1  منهالفاعل اصم  النمل

ننلثلائناعل لاصم الواوعيا وتحت )حاوم(، أصلها؛ 
ئئرة.ققلث ألف؛ اجردوسطه 

حائم خام

ثلالإرينل ئاعل لاسم الياءءٍ؛ا ونمت )ناح(، أصلهات 
٠ئنرة ققلت ألف؛ وسعله أجود 

نائح ناخ

ومتالوائءتألأمطءلبمل'سص(، أمالها: 
همزة.همث ألف؛ وصعله أجود 

نا:دم
ن'؛

ثلائينل ثاعل لاسم الواوعينا ونحت أصلهات)زاول(، 
قميتهمزة.أجودومعلهألمؤ؛ 

زائل زاد

ثلالإينل ص لاسم عيا الواؤ ونحت »ب(، أصلها: 
قملمثؤهمزة.أجودوسعلهالق؛ 

حاف خاب

)تاول(،وسالواؤغيالأّمطءلينلثلأ'تي
همزة.ققليت ألف؛ وسهله أجود 

نائل قال

ثلاتذينل نامل لأ-م الياءغيا دست )صاح(، أصلها: 
همزة.ءةدئ< ألف؛ وسهله أجود 

صائح صاخ

(،وم،ابمبالأّمثاءلينلثلأ'تي
همزة.مميت الق؛ أجودومعله 

ثامحت سال

ثلأ'تيينل لأعل تجالأسم الياء ونم، )غائب(، اصالها: 
همزة.مميث، الق؛ أجودوسطه 

غاف غاب

لأمظءلينلثلالإوممنالواثءيا )عاود(، أصلها: 
همؤ؛.مميت ألف؛ وسطه أجود 

عاند عاد

)٦(دهم أصديك 

وسهإعلال من مها حدث ما  مصدره الشمل

مميتالقزانية، تطرمت،الٍاءبعد )إجراى(، اصلها: 
همزة.

إجراء أجرى



ا»لرك(رابزء الواضح الحر وااإبمال«٠ إجابة 

قملتزائاJe، اف  JUiالياء تطئذت< ، )إئذاى( ت أصلها 
همزة.

إهداء اهدي

سلتزائدة، الق الياءيعد ^jo رإتقاى(، أصلهات 
همزة.

إمضاء أنثى

ثقلتزائدة، ألم،  Jjuالياء^٠٠؛، )إئقاى(، أصلهات 
همزة.

إثضاء أئقى

سلتزائدة، ألمط  JUالواو؛)إئراو(، ت أصلها 
همزة.

أثراء أرى

ميت،زائدة، ، أل؛والواوبعد  kZJ^iaj)إءaل١و(، أملها; 
همزة.

إعطإء أغش

سلبتهزائدة، الواوبمدألم، مملثن.ت، )إمحناو(، أصلهات 
همزة.

إنماء أنمى

سلبت،الم،زاهوة، ^j.:،الواوبمد رإملأو(، أصلهات 
همزة.

اعلأ. أغر

)٧(رقم اشزيق 
وسهمافيها خدي الأيلألأن  الكلمة

ليندماتلبالواو^اء؛ الأول،: وiعفىالكلمثإءلألأن: رانتولأي(، أصلها: 
١زائدة ألف، الياءبمد كلثذc همزة؛ الياء قلبه والثاني: »اك؛ةبمدثنر، 

اصشلأء

لوقوصهاiالهالواوياء، الأول: وغعفى1لكوةإطلأن: أصلها)ان؛نناى(، 
زائدة.ألم، بمي. الياء كخمأف همزة؛ الياء تلبه والثاني: ساك؛ةبمدثنر، 

اصشقاء

لوثوماتلبالواوياء؛ الأول: وثعفىالكلةإءلألأن: أصلها:)^^15،(، 
١زالأوة ألم،  JUكلثفها؛الياءهمزة؛ ، قلوالثاني: كنر، ماكتآبمد 

انشصاء

يقم)٨(اث>يفي 
الثلأ؛تي:للاجوف ص آم  ١٣يكن جم ثلاث 

اكا؛عيردإلس•المال 
•اللل محام ير بمتمن اشّ؟ تائذ 



و|اإبم؛|ل.تْيينات,٠ إجابة العك(رائي الواحح النم 

الحوادث.الماهريتجتح* المالق 

)ثعالل(صورأ عر تكسر -بمع عتها ك)؛ جمل ثلاث 
*ريا.تقثع الشف محاتب 

المفاتح.أر س خن المحاق ار 
الحق.استرطئا؛ سلون 

)٩(رقم اشريير إجابة 
الشاعرتمول 

ندكمباء رجالني ا م
•^cr"

فهيرحايكم، ر كنت إذا إلي محسة نهلة شدتها ر القهيرة حر نمه التي الثديية الأيام 
أجدللهاءبمدكمولا رجاءأرجوء، بمدكم لي فليس القوس، ئهفوإليه الدي الأصيل كوقت عندي 
•معتى 

الواوأواوءئزة:لها قلت اهي الكلمات 

ا:ذظ—لابمك—،(أن—
ائيظاء المقولا 

مهاحدث ما  الكلمة

زانيةمدة وكانت الجمؤع؛ منتهى صيغة الياءبمدألف وتمت راصايل(، أصلهات 
همزة.فقلت رالمفردأ 

أصائل

؛قتث«همزة.زائدة؛ الواوبعدألف رالثج١و(، اّلهات  الرجاء

همزة.فعلت زائدة؛ الق بعد الياء رالماى(، ؛ أصلها  التاء

ألف؛ومعله ثلالإرأجوف فعل فاعل لأمم الواوعينا وتعت ، رهياول( ت أصلها 
٠همزة فقلت 

ٍلاثل



اسارامحي الخوالواضح والإبم؛او«٠ تمرس إجابة 

ألفاوالياء الواو قلب )٤( 
)١(لقم 'صديك 'إجابة 

ومنهإعلال من فيها ما  أصلها الكلمة

. ULiواهاحئ ضري الثاءالقآ؛ نمت  ؛ري برى

نلها.واشاح.ا كوي الواوألفا؛ نمت  ءزم خام

نلها.ما رانقتاح كٍثكها ألفا؛ الياء نمت  قثى ققى
نلها.ما وانفتاح كمكها الواوألقا؛ نمت  م؛ قام

نلها.ما وانفتاح كإي الواوألقا؛ نمت  آغلو أغر
نلها.U وانفتاح كوي ألفا؛ الثاء نمت  تري نرى

نلها. ١٠كْثكهاوانفتاح الواوألفا؛ نمت  رو رنا

نلها. ١٠وانفتاح سإي الواوالقا؛ نمت  نهد سما

)٢(رقم اص>يك رلآإج،ة 
إعلالمجن مجابه  مفارقه الفعل

نلهاU وانفتاح ٢^١ الياءألقا؛ نمى p^(، أصلها:  يودى للي

نمحاما وانفتاح ضإي الياءألفآ؛ نمت )تغئئ(، أصلها:  يخثى حثي

نلهاما وانفتاح كمكها الياءألفأ؛ نمت ، )تئرى( أصلها:  يغرى غري
نلها ١٠وانفتاح بىر؛ي ألفا؛ الياء نمت )نعنى(، أصلها:  ينتى ض
نلهاU وانفتاح ٢^١ ابءألفا؛ نمت ربمث(، : أصلها نيي

نلهاما وانفتاح كم'كها الياءالقاا نمت )بمتى(، أصلها:  تحتي .ض

)٣(يقم اصديك ُلإإجاة 
ٌاب،اسإءلأل المفعولاسم 

واللامبالألف 
الكلمة

ألفا.ينمت ملها؛  ١٠واتقتح الياء تحركت أصلها:)المئثتى(،  المئترك، تئتري

ألفا.فنمى ملها؛  ١٠وام؛ع الياء تحركت ، )الممتري( أصلها:  الئ،ضى بمري

ألفا.ينمن ملها؛  ١٠الواوواشع )المئتهو(، أصلها:  التئش



٠|جابمتْرينات داملك(رابزء النحوالواضح 

القا.نميته مامالها؛ الياءوانفع تامك<ت، )الئكثنى(، أصلهات  الثكمى ثمحري
)1^(،تحثىتاواءوسئصا،فاكا/١^  الثم نصٍ

)٤(يقهراشريك أس ٩١
Iملها ما وانفع الياء تمأكت رالئشتة(، اى؛ موالياء، رالمقاة(؛ كالمة *ي الألف اصئ 

،.٠١١*ميت 

ملها؛ما الواووانفع تمأكت )العزوة(، \ي.' موالواو، )العراة(، كلمة ثي الألف واصئ 

رقم)٥(رصريك لإ|ج1لآ 
زلأص الكلمة

تل.لأنسالمجرد: الألف،زائدة،  قاتل
ريرمحة،،وأصلها• )مئنلت(، وزن على الكلمة لأم ننال دس أصليت، الألف 

ألفا.تئلمته ملها؛ ما الياءوانفع تمك>ته 
محرقا؟

جمل.المجرين لماله لأن زائءة، الألف  تجامحل
الواووانفتحتحركت، )اغثدو(، وأصلها الكلمة، لأم مال وص أصليه، الألفه 

ألقا.قملته ملها؛  ١٠
اءثاJى

ءلوزن)شالة(،)طنته(. واصلها: وصتم١للأمالكلة، الألفأماه، 
ألفا.فملمت، ملها؛  ١٠دانفبح التاء تحركت 

يثراة

رقم)٦(اصريك 'إجابة 
إعلالمن مه ما  فلكل أصل  ألفهآحرها ألمال ثلاثة 

ملها؛وانفتح٠١ الواو، تحركته 
١^.نميته 

نمو تا

ملها؛ما وانفتح الواو، تحركته 
ألقآ.يملن 

علو ثلأ

ملها؛ما وانفتح الياء، تحركته 
اكأ.يملمت، 

نري نرى



رامحيالواضح ادم وااابم؛ال«٠ تملس إجابة 

إعلالمن فيه ما  اصلكلفل ألفوسعلها افعال ثلاتة 

واكحئّا؛^^٠الياء،  صح صاغ

نلها؛ما وانقتح الواو، ت1مكت< 
القأ.فقلت 

صدم صام

نلها؛ما وانفتح الياء، تحركت 
فةدت،الفا.

نين ان

(٧١يمهر اص>يفي صً|طلآ 
تالشام يقول 

ئوهممن ائ0 دنثا موصدق ظئوئه ناءت الت_نء ننذ ناء إذا 
مئللمالشاش من ليل في وأصبغ عداته يقول نجنيه دهماذى 

شرحالءمحن•
هذايصدق ثم الناس افعال في السوء فيتوهم ظنونه، في ميثا كان أفعاله في ستا كان من 

وموءظنهشكوكه من ظالمات في يته م ومن سوءظنه، احابه بمالي أن إلى حاله فتوول التوهم، 
بالئاص•

يوعه اعلألفيها حصل الص الكلمات 

نلها؛ما الواووانف؛ع تحركت )نؤء(، أصلهات 
.! ٥١١فئيت 

ناء

كمكهاالواوألفا؛ نمت أصلها:)^٥(، 
نلها.ما وانفتاح 

بماد

نلها؛ما الواووانفتح تحرتمت، رغادو(، أصلها: 
ألقابفنمت 

هادى

 Iنلها،ما الواووانفتح تحركت، )ئدوة(، أصلها
ألفا.فنمت، 

ءاJاء



واإإبمًال«٠ تْرُنات إجابة العالءارايه الواضح ادم 

ظءوالياء الواو قلنا )ه( 

)ا(رقهااصريك إجابة 

ايلألمن ب حدث ما  ْاقةلااصيغة عاى بتاؤْ  النمل

الواوناءلصيغةونمى )اوصف(، اصاله؛ 
التاءوأئءستاالتاءنى تاء، فأيك )ايثنل(، 

اصت وصم،

)اثتل(،الواوفاءلصيغة ونحت )اوثتد(، ت أصك 
التاءوادغصتاالتاءش تاء، نأدلت، 

ات؛د وغد

الواوفاءكيغة)اثنل(،وتحت )اوتنتر(، ت اصاله 
التاءالتاءش وأدغمتؤ تاء، فأيدلت 

اسم ينم

)اقتتل(،الواوفاءلصيغة وفى )اوئثم(، أصله؛ 
التاءوأدءمتاالتاءي تاء، فأدلى 

اي لثم

)اقتل(،الواوفاءكيغة ونمى )اولإن(، أصد 
التاءش التاء وأذءمث< تاء، فأدلى 

،١^١ درن

دهم)٢(اصدين صْإجالآ 
ايلألمن فيها حدث ما  أصلها الكلمة

تاء،فأدلى )مقتؤل(، الواوفاءلصيغة ونمى 
التاءالتاءش واذغصى 

ص ممل

تاء،فأدلى )اقتل(، الواوفاءلصيغة ونحى 
التاءالتاءى 

إوتتع انتع

تاء،فأدلى )اثنتال،(، الواوفاءلصيغة ونحى 
التاءالتاءفى وأذغمى 

إنتياء ائجاْ

تاء،فأدلى )اقتل(، الواوفاءلصيغة ونحى 
التاءالتاءش وأدغمت 

اذئثح اتثغ

تاء،فأدلى )اقهال،(، الواوفاءلصيغة ونحى 
التاءالتاءش وأدغمت 

إنبماع إثصاع

تاء،فأدلى )ائتهال،(، الواوفاءلصيغة وتمت 
التاءالتاءى وأدغمت 

إنبجام اتهام



UjMرامحه النحواراضح والإبمءال،٠ تملس إجابة 

)٣(رقم اص>يوا ُاجابمة 
إمحلألأن:مها حدث وتد )ادقي( مرت كلمة)اش( أصل 

التاء.ني اكاء دأذبمت )اقتل( لمجة: U؛ ليقومها الواوتاء، أدك الأوو: 
القا.صلمت، ماملها؛ الياءوانفتح تحرتمى الثاني؛ 
)٤(رهم اص>يل ولآُ(جاة 

إملالمن فه حدث ما  منالفاعل اسم  الفعلتصدر  علىصومها  افعالثلاثة 

النمل ؛^!؛٥١٠ المثالمن 

الآم؛الةهده الواوس وتعت  ءه ائام اسم ينم
ااقثناومافاءكينة  ثتط اتماظ اقتظ دغظ

تاء،تأبدك منها؛ ؛^^٠  ثق اهاى ،^.٥١ دب

الخاءالخاءش وأدغمت، 

)٥(يقم اصريك مأجاباأ 
الشام؛مول 

والك—زماح نثالبأيت فائلنتقد الئ مصدر رب ا ي
المن:لمح 

وكرم.بماحش حقده نار وحقدأاطات صد؛ت حانيمريغرصيره رجل من كم 
وأدغمتتاء تأيدك لمسغة)ثمل( الواوقاء ونعت رموممد( اصلها؛ كلمة)•قد( س الإعلال 

التاء.الخاءتى 



ضناتإجابة العالءا)ابير النحرالواضح 

»الإبماو«، ^^1١٥حاة 

)١(رض المحديك رجاة 

ياذذلك منهر١اكلا؛ صيغة  الفعل

سدلوثومها دالأ؛ الاضال تاء أدلت رازقي(، أصلها؛ 
ألفا.سالت مانلها؛ الياءواممتح ت«مكت، ت رأبمأ الزاي، 

ازئائ ياي

الدال،سد دالأ؛لومءها تاءالاصال ايدلت، )ادثن(، اصلها: 
ماال؛اءوانفتح تحزكن وأيفأ; الدال، ي الدال وادغس، 

مميت،ألفا.نمحا؛ 

ادان دان

الزايسد دالألوتويها تاءالاصال أبدلت، )ازئجر(، أصلها:  ص دم

ساولوتوعها ؛ ءل١٠تاءالاضال أيدلت، ت)اصظح(، أصلها 
الماد.

اصظج صلح

إبدالفيها .^، Jbuلم  احتدم حدم

لوتومامدأبدلت،ظءالاصالدالا، رازقن(، أصلها: 
تحثىت،اواءواشحءانلها،شت،أمموأيضا: الزاي، 

ازدان دان

رقم)٢(اصريى '؛_ 
بهالش الزيادة ا-موا  مجزئه الفعل

طاء(.نمت، رام اله٠زةوالت١٠  صفى اصتلعن

.( ٤١١٠نمت، والتاء)الش الهمز؟  صث^ اصنلثع
ة،(.نمت، والتاء)الش الهمزة  صجد اصئلتز

طاء،نمت، والتاء)الش الهمزة 
التاء(.ش وأدغمته 

تلزئ اهلزئ

طاء(.نمت، والتاء)الش الهمزة  ضحت امظحسؤ



االعكارابني الواضح الخر >اإإبمال<تْربمات إجابة 

يقم)٣(اصديى هْإجالآ 
وسهوالأعلال الإبال.ال من حدث ما  أصلها الكلمة

وايشا؛تاء، *أدلت رءتاكاءسداواىفىص|نة)اصال(؛ 
>همز؛ ؛قلت ؛ زائد؟ الواويعدألف مملرثت 

انبجاو اردهاء

وأبماطاء، بدلتا ٢٠)اضال(؛ صيغة ش الصاد  JUiالتاء ونمت، 
همرة.لملمتر زائدة؛ ألفخ - بعل اياء 

اصتلأي اصهللأء

فأيدلت<دالأ،)اصن(؛ صيغة ش الزاي التاءبعد ونمت، 
القأ.نملمتؤ مانلها؛ ت«مكتإاياءوانفتح وابمأ: 

ادري

طاء،نأيدلتؤ )مئتتل(؛ صيغة التاءيعدالمادش ونمت، 
ألفا.نهلمته مايلها؛ الواووانفتح وتحركت، 

عهيميهد ريصثلث 

طاء،نأبدلتؤ ؛ )ائتنل( صيغة التاءبعدالصادش ومت، 
•ألفا نملمته يلهاأ  ١٠اياءوانفتح وتحرتمته 

اصثفسه اصظاف

قم)٤(رض 
شدة:جملة م وصعها •ع مر يس إبدال مر ئضل كيان ارغ 

المرجفون.أرجف حن العكر أمر اصعلرب اصترب(: اصعلرب)أصلها: 
•المنة حجٍة عر الملماء اتفق اوتفق(: راصلها: اققق 

الأمراء-أعطتات الثعراء انهب اوتهب(: اقهب)أصلها: 
ب.صخ لما بالجدار ازرق اصطدم اصتدم(: اصطدم)أصلها: 

)٥(يقم اصرين ألآًأجاة 
اكأاءر:يمول 

نثمو؛ءاإلا الثشطن حيلة  ١٠٠ص ى ولأ نمحق لم  ١٥١

والتلبسبائها ولوج من ومفر مهرب له نلمس وأشدها، الأمرد اصيق إلى ال ا*لإنألجئ ^١ 
.يثدائدها 

الضاد٠يعد لوتوعها ظء التاء ابدك رالمضتر( ت اصالها رالمضطر( ممة ش الإيدال 



وا1تسءنحيهم(|اإإءإال تْؤينات ؛جابة اُلدلءارابزء اراضح النحر 

يقم)١(ض ^؛_ 
الئث فيهاخضل اش الكلمات 

إءلألأوإ؛ارال

تاءوأدغمت*أدلت )ائتعل(؛ الواوظءلصيغة وتعت راومق(، اصلهات  ا؛فق

نلها.ما لانضمام واوأ، ئلت)لألف رحاكتر(، اصالها:  غركم
رالسايقوا>دة، كلمة الواووالٍاءش اجتمعت رنئضوى(، أصلهات 

نلئسرما ثم الياء، الياءش وأدغمت الواوياء، ثمين منهمامحاكن؛ 
لمجاستالياء.الياء؛ 

مةعسء

حذفتحيث بالحذف؛ اعلأل الكلمة ش حدث )^■٢٥^^٠(، أصلها؛ 
الضاؤع.النعل من الهمزة 

ياء.فميت يعدكر؛ الواومحاكة وقعت رإوياد(، أصلهات  ليجاد

الألف، Jbuالتكبرلم>يانة-بمع الياءءي1ا وتعت رالونايل(، أصلها! 
٠همزة ثمين الفرد، ثى رانية مدة وكانت 

الوناتل

ياء.ثمين بعدكنر؛ الواواكة وقعت )حولت(، أصلها!  حيلة

نلها.الصحيح الماكن الواوإلى حركة ومالت< ، )؛^j،( أصلهاث  تغوي
فميت،ألمأ.تحثكت،ابمءواشحانلها؛ )أم،(، أصلها:  اهاب،

ياء.نميت كنر؛  JUuالواومملرنت، )المايو(، أصلهات  القايى

ناءلسلتلأ؛ذضفدطالواوبالأمم وتحت، )صاولأ(، أملها: 
قملمت،ممزة.ألف،؛ 

صاتلأ

نلها؛المحيح الأكن الواوإلى حركة تملت أصلها:)_(،  بمري

١الضاد بعد لوقوعيا ثناءؤ التاء أبدلت، )اصثن>ن،(، أصلها:  اصئلنان١

ألما.فميت، نلها؛ ما الياءوانفتح تحثكت٠ )يير(، أصلها:  د
ألقا.فملمت، نلها، ما الواووانف؛؛ح تحركت، )،ول،(، أصلها:  قاد



الدلءارامحي الواضح اكم با]تسرإسمفيرتهؤينات إجابة 

ظابتصذ»,زانية، بمدالق ونمتاالياء«تهلتية رالثكاى(، أصثهات  المماء

وصدأجرت ثلالإ سل لاسم؛اعل الواومأ وتعت )حاوف(، أصلهات 
٠مرة ه ءةلت|ت ألف؛ 

حانق

رض)٢(ص مس 
نوغالإءلألف" تالإ الفتل

ملترننيئ(، نأصلالممة: بالتئل؛ إعلال اللكلمة ض حدث 
\سمآؤج\.حركأاواءإراس 

صرث.صرى ء ٠٠

نستر

نلها.اكحح الساكن الواوإلى حركت ملت )تقوم(، أصلها:  مرممر بمرم

نلها.المحح الساكن الواوإلى حركت مالت أصمحات)تحوم(،  مرسيمر يغد؛
نلها.الصحيح الساكن الياءإلى حركة ملت ت)بميش(، أصلها  صنث.تضرى هءءس

للها.الصحيح ازكن الواوالى حركة ملت ربمود(، أصلها:  يمبمرمحصر—  سرد

نلها.المحح الساكن الياءإلى حركة ملت رتيئ(، أصلها؛  صرب~بمرب ييد

نلها.المحح الأكن إلى الياء حركة نحلت رتتليئ(، أصلها:  صرب"بمرب بجر

نلها.الصحيح الأكن الواوإلى حركة نحلى رتيوئ<، أصلها:  ءصرسمحاتصر ييود

رقم}٣(امريك 

فيهاالإعلال نؤع  أصلها الكلمة

فصارت)نترم(،نلها١ الصحح الساكن الواوإلى حركة نملى 
الأن؛، نلها،مما وانفتح الأصل ، الواوسمحتحركت 

شث\ظ\.

نندم ننام

فصارتتلها؛ الصحيح الساكن الواوإلى حركة نحلت 
بحبتلها ما وانفتح الأصل الواويحسب تحركت )نلزمة(، 

الآن؛فملتأئ.

ملومة نلأنة

تلهاافصارتالصحيح الساكن الواوإلى حركة تمالث، 
بحبنلها  ١٠وانفتح الأصل الواوبحب )نروم(، 

الآن؛فقلست،ألفا.

نردم (١^





رامحزءالعالءاالحراراضح باا؛س0نحيد>ااإءبال ضناي— إجابة 

نم،باراوإرىشاصّا،ص(، أصلها: 
نالها ١٠وامتح الأصل الواوبمب تحركت نمارث)ثول(، 

القا.*ملت الأن؛ بمب 

قال 0ل

المهيجالساكن الوادإلى حركت ملت )تغوف(، أصلها: 
وانئتحالأصل الواوبمب تحركت ضارث)يتوف(، نلها، 

ألقا.ئئلت الأن؛ يحب نلها ما 

تناف عاد

ره(يقم ض مس 
فهحدث الذي الإعلال  من4المقعول اسم  النمل

نالضنلها، الساكن الٍاءإلى حركة ملت )ميؤع،، أصلها: 
اناءلمئاسةسرن يكفصارت)ميع( الواوا فحذفت ماكتازآ 

الياء.

نى ئ

صإراUكننلها، ٠١Jعبا)تجرن(، 
الثينفكسرت فمارت)تقتن( الواو، فحذفت ساكتان، 

الياء.لماسة 

نمحن ثان

فالظىنلها؛ اياكن الواوإلى حركت ملتر أصلها: 
الواؤين.فغالفتلحاJى ساكتان، 

نردم
رام

^،JUنلهاآ مماوئ،بالمءإلى^مرص(، أصلها: 
القاففكسرت فصارت)تمس( الواو، فحذقت صاكتان؛ 

ابء.لماسة 

محس قاس

فالتقىنلها، الماكن الياءإلى حركة ملت )مضثود(، أصلها: 
لخاصةالصاد فكسرت الواوفصارت)نصيد( فحذفت ساكتان 

ابء.

مصي صاذ

_JUنلها؛ الواوإرازكن حركت محلت 
.ء«حادةتإحاويىالواوين ماكتان؛ 

نمول قاد

فاكقىنلها؛ الياءإلىالأكن حركة محلت ^هول(، أصلها: 
القاففكرت فمارت)نكيل( الواو؛ فغذفت ساكتان 

الياء.لخاّية 

تنجل كاد



عاصؤنحيد(>اإإءلإل تْرينات إجابة العك(رامحي النحرالواضح 

يقم)٦(اصريك إجاة 

إعلالمن ش4 حدث ما  للمجهولبناؤ٠  الفتل

ضارتملها؛ الساكن حركأالوادإلى ملث )يئود(، ت اصلت 
بمبتلها ما واتقح الأصل الواوبمب ت«مكت ريتود(، 

مميتاكأ.١^١ 

تناد نمد

نمارتنلها؛ الساكن الياءإلى حركة ملت )مد(، أصاد 
١٠٠٩ملها ما وانفع الأصل الياءبم* تحركت رميي(، 

الآد<امميتالفا.

ماد نمد

نمارتملها، الساكن الواوإلى حركة ملت، )يجود( أصله: 

،بمملها ما وانفع الأصل الواوبمصب تحركت، )يجود( 
الآنمملمت،الةا.

يجاد سحي

نحارتملها؛ الساكن الواوإلى حركة مالئ، ت)يرود(، أصلن 
بمسحملها ما وانفع الأصل الواوبمب، تحركت، )يدول(، 

الآدااسيث،ألقا.

؛راد ميل

نمارتمدئ،مكةهماوإلىىكنذالها، أصك:)^٤(، 
،بحسسملها ما وانفع الأصل الواويحبه تحركت، )ينوء(، 

الآن؛سيت،الفا.

ياء يجيء

مارتملها؛ الساكن الواوإلى حركت ملت، )يتلزل(، أصلت؛ 
،٣٠٩ملها ما وانفع الأصل الواويحب تحركت، )ممود(، 

ميت،ألفا.الأزآ 

ثئتاد ئيل

نمارتنلها، الأكن الواوإلى مالئ،حمكة ^j،(، أصله: 
سصملها  ١٠وامتح الأصل ا الواو،متحركته ليحون٠(، 

الآدأ؛سيتالفا.

ثح١م٠ ءء.



اسارامحي الخدالواضح و11تسرإنحيدءأالإءإإل ت0ويناذن إجابة 

يقم)٧(اصديك لإ|جاة 
الإعلالمن ب حدث ما  مجن4الفاعل اسم  الفعل

ممغبانياوإراuكنماأ)ثقوب(، أد 
ثملتثنر، بعد الواوساكتة وقعت ثم )تصوب(، نمارت 

ياء.

أصات،

نمارتتمالها؛ الساكن الواوإلى حركة منت رئتوب(، أصاك؛ 
ياء.مميت بعد'كنر، الواوساكتة وقعت نم )تتوب(، 

ميت أئاب

نم،حركةاواءإرالأكنّا.)تنل(، أمله:  مما
tprr ^ل

جالتحركةهماوإرالاكنّا،)محوب(، أصك: 
سالت،كنر؛  Jbuالواوساكتة وتعت، تم )مجومح،(، نحارُت، 

اً.

مجس، أجاُت،

.^١ اياكن إلى ابء حركة ملت رننن(، أصك:  متن أناف

رن١٠٠٠ملها؛ الساكن الواوإلى حركة ملت، )تنون(، أصك؛ 
ياء.ممينثه بعدكنر؛ الواوماكتة ونعت ثم )معوز(، 

نمحن أعان

كاررت٠تلها١ الساكن الواوإلى حركة ملت، )نشور(، أصك: 
سإنت،ياء.بعدكنر؛ الواوصاكتة وقمت، ثم )مشور(، 

نبتر أشار

)٨(يقم اص>ير؛ا صًإحام 
إعلالمن يه ما  منهالمفعول اسم  الكلمة

نحارُت،١ ^١ الساكن الواوإلى حركة ملت، )ئئوم(، أصل: 
،يمقإلها ما وامتح الأمل الواوبمؤ تحركت، )مقوم(، 

أكآ.فنمت، ١^؛ 

٢١٥٠ ٢١٥١

نمارُتنلها؛ الواوإرالماكن حركة نمت )تغوي(، أصك: 
،بمنلها  ١٠وانقتح الأصل الواوبحس—، تحركت، )مجود(، 

ألفا.فنمت، ١^١،؛ 

ئياد أجاد



وا1تسءمحدد|ءالإعول تْرونات إجابة املعك(رانجي الواضح ادم 

نحارتملها؛ الماكن الياءإلى حركة ملت )مشيع(، أصك: 
بم،نالها اياءبب<الأصلوانقحما تأمكتا رمثيع(، 

فقنتالقأ.الأن، 

ثثاع أثاغ

ممالتباتراوإراسّا،)تجوب(، أصك: 
ماوانقتح الأصل ، الواويحتحركت، كارت)مجوب(، 

,تاها.بح.„,_،الآن؛فة.ا:ت،١^١ 

•لجاهم، أجاب،

كارتنالها؛ الماكن اباءإلى حركت ملت، )مصح(، أصك: 
،بحملها ما وانفتح الأصل ، بحاياء تحركت، )مقيع(، 

ألفا.فنمت، الأن؛ 

ئقاع أصاع

كارتنالها؛ الماكن الواوإلى حركة ملتؤ )تئوثا(، أصل: 
،بمملها ما وانفح الأصل الواوبم، تحركت، )معوثا(، 

الآن،ثنمت،القا.

أءااث٠

)٩(رهم اصريك ُلآ(جالآ 
ءت1بم.أمن ره اص من ت ؤإداو إملال مها يهاكلمت جملة 
بماض.ازجن باع مر: لمي إعلال مها كلمة بها جملة 
•عرقه على المريص اصبر غم؛ بس إيدال محها كلمة يها جملة 

(١٠)رقم اصريك صًإجابة 
القاعرتمول 

وعمودفا أء_ناص لم وس1لجنوئثا مصاب أ0 علينا يهون 
*الييت يمح 

اوءقولا،أمراضنا ثي ١^٠ يكون أن الممسة ولكن يسير، فالحتلب أجامنا قي رزئنا إذا 
طاق.ولا يحمل لا فهدا 

بالمكين:إعلال بها اكي الكلمات 
حركةالواوإرسكنّا.)بجون(نم، )بجون(أصك: 

الواوتحركت نمارت)صوب( ملها الماكن الواوإلى حركة نقلت )صوب( أصك؛ )ثماب( 
ألقا.ثقلت الأن بمب تلها ما وانفتح الأصل بمب 



١الكأرُء الواضح النحر الهوفوااْيناة دْربمات إجابة 

ريم)١(امريك ®",_ 

وزنها نوئها اللكلمة

قثلت تحل وغدت

علت اصم هنْ

أمحل خمل أنجز

أئنل اسم أكر
بمن خمل بمر

الأمحال اسم الأفراد

اشنل اسم الأنم
نشا

بس خمل شمحذ

المعامل اسم المواعيد

محتلة اّم شعة

التفاعلة اسم اه٠ا٠لالة

اشتل اسم القسرص

محيلا اّم كمحرأ
يخل خمل بموى

الشال اسم الميعاد

ئتل اّم ثن
تشملة اسم محرجه

الأمحال اسم الأيمان

الفاصل اّم المائل

الثئتل اّم القول









اككهماححرامحاسا

قاعت نام
تن١ة

)٩(رقم اصرين أهً"|جالآ 
بعدماممة لوتوصها الواوياء؛ نمت )يوئت(، اصالها؛ رميتن(، )ماث(ت من )ينلن( رزن صلى 

ثنر.

بميم؛؛L^^lcJ،رغزلت(، اصالها: )غة(، ءالىوزن>سلت(س>ءال(: 
)٠١(رمم امزيك تأ'إجالآ 

كلمةفي الواووالياء اجتمعت )مئنوى(، أصلها؛ )شي(، )ئسي(ت من )نفتول( وزن على 
الياء؛مل ما نمر ثم الياء، ثي الياء وادءمتأ الواوياء فقلبت محاكن؛ متهما والسابق واحدة، 
الياء.لمجانة 

تلي،الأول: اعلألأن: فيها حدث )موئاي(، أصلها: )مساء(، ءلىوزن)مئعال(من)وبى(ت 
.زائدةألف بعد كلثفها همزة؛ الأحيرة الياء تاو_، والثاني؛ بعدثنرة، لكونها الواوياء؛ 

(١١)رض ص لإ.س 
الئاكنالواوإلى حركة ملت )ميول(، أصلها: )ميال(، وزن)منعل(من)حاد(: على 
الأن؛يحب، نيلها ما وانفتح الأصل الواوبمي، تحركت فمارث)ميول(، نيلها؛ الممح 

إنمت<الفا.

واحدةكلمة في الواووالياء اجتمعت، )غلتو(، أصلها؛ )غلي(، )ءلأ(ث عن وزن)ئعيل( كلى 
الياء.الياءم وآدغمته الواوياء، فقلبتؤ اكن؛ متهما والمابق 

اجتمعىالواوواuءفيكال٠ةواحدة)موم(، أصلها: )مم(، علىوزن)معل(،ن)دام(: 
الياء.م الياء وأئءمأت< الواوياء، فنمترماكن، متهما والئابق 

(١٢)رقم اصريك 

بعدالواوماكتة وتمت، وزن)مقعال(، عالي )موقات(، أصلها: يعلها)ومت،(: ال؛ي )عيقامت،( 
فقلبتهياء.كنر؛ 

وعلألأن؛فيها حدث وتد وزن)عقعلة(، على )عومت(، فأصلها: فعلها)وش(؛ التي أعا)عيتاة( 
١٠وانفتاح كمكها ألفا؛ الياء نم، والثاني: بعدم، ماكنة لوقوصها الواواء؛ قلن، الأول: 
للها.





اساص الواضح الخد ٠^١ ^^^ط؛سناتساالآضاو 

أسش ١٥١^^،إحام 

رقم)١(اصديك هْأجالآ 
المقردأالره؛«1محاءوة 

الجام.أعالك درن ك يتث ما لإ عن ؤإنك القديم، نيلك داكرأ النمل محي ملي محر 
\دحؤ,'المش مخاطة 

آمالكمادون بكما يقف ما كئ ين ؤإليكما القديم، مجدكما داكنين العمل حير يلي حي 
الجسام.

المرئث:المش 
آمالكمادون بما ممث ما كن ص ؤإلما القديم، نيدقما س م م عر تؤ 

الجسام.
المدثرتج،ع مخاطة 

•الجسام آمالكم يئن د ممث ما ثل؛ ص دألةم القديم، نيلكم داكيين الثمل محر على حي 
تالمؤنث ج،ع م■محاءدة 

آمالكندون بم؟ تئث ما كئ غن ؤإليمحن القديم، نيدكن داكنات الننل محر على ثؤ 
الجسام.

)٢(رقم اصريك < ٥٥١٥^؛

الإعرابهي بجريك '®م 
•يشين عما صه ( ١ ) ء ب 

•)اث( ت تقديره صميرمتتروحوبا، والفاعل ، )اسكت( بمعى امر، ثعل اسم ت صه 
الجن.بحرف حن محل ش الكون على بي موصول امم و)ما(: جر، حرف >ءن(: غئا: 

تقدثرء•صميرمستتر، والفاعل الذلاهر٠، الضمة اارني وعلامة مرتلع مفاؤع ثعل ت يشين 
الإعراب-من لها محت لا الموصول صالة والجمالة )محو(، 

جهات.الحياة رأ<أ.اتكمءإن 
•)أقم( تقل.يره؛ وجويا، متتر محمير والفاعل )تقدموا(، ت يمعتى أمر، ثعل اسم ت أمانكم 

الثناهر.القح ء1ى ونم،مستي توكيد حرن، إن؛ لشاليل. الفاء: نإن: 









اءديالءارامحي ااداءدح ادم واضلخكاا0هتل ممفهل 'ضبمات '4؟،^ 

يقم)٦(ض 'إجابة 

البارزةالرفع صماتر إلى إمناده 
الفعل

الجماعةواو  ^1^ النوةنون  الم١ءليننا  الفاعل-اء 

١^ متا متا منت جرى

gj محذ لقث لمت لقي
خلنا خلنا ظنن ظونا ظزث خلا

اثريا إئشا إئتنثن ائحمثثا إئثنتت ^١

دثرا دثرا يئون دثوئ١ دثوث ذم
إنثقوا إئمحا امحن انميا إنمث اكم

)٧(رقم اصريك جابة إ٩ 
هقا.إذا وماب ئأى، إذا أخاك صلي المردأ: خطاب 
ئقا.إذا ونامحاه نأى، إذا أخاكما صلا المس: خطاب 
سا.إذا ونامخوْ لأي، إذا اخائم صلوا الذم؛ جع خطإب 
هما.إذا وماينتن اى، إذا أحائي صلن الرتث؛ جع خطاب 
)٨(رقم اصريك اجابة 

جملةش البارزة صمائرالرفع إلى إسناده 
الفعل

واوالجماعة الأنينالق  النوةنون  الفاعلينئا  الفاعل-اء 

عبالد ذعوا  عقباه دعوا  عقباه دعون  عقباه< ذعوثا  عتباه دعوث  ذعا

الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة

انثدعوا الجانيانثدما  امحتدعير*! الجانيانثزمثا  اسندعبت انثذعى
امحام الجاني الجاني

مدراطهرصوا  اهيقدر رصيا  الديندر رصص  مدراهرصينا  اهيقدر رصين،  يمحى

رنوا١^٠ الكرةزتا  الكن؛زنهن  الكرةزنيا  الكرةرنيث  دش





(١١)رهم اصريك 

والأدب.ئالجد ةثوٍرر U رناين رسمن رقن أتت الوتئة: المردة خطاب 
والأدب.يالجد ثثشان ما وسالأن وسموان رثان أنتما المش؛ خطاب 

بالجدوالأدب.ثتئون وتنالرنما وئتمون رقون أئتم الذكر؛ ج،ع عطاب 
والأدب.بالجد قثين  ١٠وتتلؤر وسمون رةرأ أئس المؤنث؛ جح عطاب 

(١٢)رقم ماجالآاه>ين 
ناقص؛بماض مبم.وءة جملة والخر موئث، مس مها ال؛تاوأ جمال4 - ( ١ ) 

بإيمانهما١عالتا الؤمتتان 

ناقص؛بماض مدوءة والخرجما؛ه المتكلمن، صمير مها المتدأ جمالة . )٢( 
الأمورمعالي إلى ارمبا نحن 

٠رغ بممتر مممل تاتحى يماضى مدوءة وصلت4 الإناث، لبمع موصول اسم يها حملة . )٣( 
كراتصطلص الحجاب وصين اللار 

(١٣)رقم اصريك 

دملالشاعرت

نصالحمنهم عاس ما له قلنسل شره الناس عن نكمف لم إذا 
المنامحإلا العيس ننثطيب ولا عنشة نضث لم المرء صدر صاق إذا 

المت؛شمح 

صديئاؤيمعلفيه معه بمعللح من يجد لن بالسوء ومعاملتهم الناس إيل.اء تعود اال.ي الإنسان 
بأخلاقصدرء صاتتا متكدرأ سقى والمسامحة العشرة بحن الناس يعامل لا الذي والإنسان ١^١، 

الحياة،له تهليب فلا وسجاياهم، الناس 





(cJLfciرابزء؛'النحوالواضح آءهفهلت0ريتات 

صلتؤكد ضقإّ إجايق 

صثوكٍد أحكام )١( 
)١(رقم اصرص 'اجابة 

الستذكر  تؤكدهحكم  الفعل

ماضلأته  التوكلممتغ  تال

عنمقصول غير تم جواب لأت4 
محقتصتقيل اللام 

التوكيدواجب  لأعطن

اوبمايجيزتوتمد، سق لم لأنه 
يوجب

التوكدممتتع  تطع

عن•فصول ض قم جواب لأنه 
•بتمتمل اللام 

التوكدواجت  ص

ماضلأنه  التوتمدممتع  امتتهم
عنء؛رضؤل تم جواب لأنه 

ثنممل اللام 
التوكدواجت  لأعمين

اريج؛زتؤكده  ١٩سق لم لأنه 
ئدجته

التوكدممتتم 

عنء؛رمضول مم جواب لأنه 
مشتمستقل اللام 

التوتمدواجب 

أوتوكيده يجير بما سق لم لأنه 
يلجمه

التوكلممتتم  أرى

)٢(رقم محريك 'اجابة 
قيهاالفعل توكيد يجت مقيده جملة ش وضعه  الفعل

سمنككماوكفث1ن ثنل؛
القيمة.إرالأراضي قساأنن واه  نمام



القهرتؤؤمحعؤف ضينات إجابة الدك(رامحي الحرالواضح 

واهقغجتنإليح١دكاوكاثتن. ُهء 
^ءى

الصادق.لك قغلصن واه  يخلص

نيدبمالو.لثاجرن  تاجر
الضعيف.لأصامحن واه  أناح

رقم)٣(اصريك م|جام 
الأمتناعأسان استقاء توكدء*ع يمتتح لقسم جوايا قيها يكون جملة قى رصعه  النمل

زرتناإن محرمك لسوف واه  ص
التتأجرالقنييرح لسوف واه  يذح

واهلأ.ماوسكلأماساء. أصميد

كلأتكلاانتع ئزاه شرالخى تكلمت إن  يءَُ

رقم)٤(اص>يى 

توكيدهاحكم  للأسممهامبأدوات سوثة جمل 
أوالنهى

الشمل

التوتمدجواز  اه؟)تشكرن( تشكر هل  سسكر

جوازالتوكيد بالستهترين؟رادفس، ادئق مل  أينق

التوكلجواز  \ذطاهص\أنيل)ندلق(  تذل

التوتمدجواز  الموعدعن ناحر)تناحرن( لا  ناحر

التوكيدجواز  لأتمف)ترنن(إيالإماق تسرف

رقم)٥(اصريك ُلإإجاة 
التراكبس الخالي المكان م مضارعي أتحاو وصع 

لأحؤ0ءالىاوبم.)ا(-اش 
•أدريا إلى لأدحلئ دحمث )٢، 

١^٢.)م(وءظةاهلآنئنن 
•الوطن شان لأرئس الدش دخئ ر؛ا 
.عدن لأما وأيك رْ( 



العك(رابزء اكحوالواضح اكهلتوه؛و^ وْ)ينات إجابة 

الوعد.لأصدثن |ه تمن )٦( 
ي.لأدفتن ين نقا بما )٧( 
اليلم.ثق همر لأمتتن العلم وقرف )٨( 

يقم)٦(|امح>يفي آً"إجالآ 
جمالةو ي موى. غير الفعل  جملةش موكدأ الفعل  الفعل

اءدلش|سةم اعدد

اهيسامحك أحاق ناح  اهيسامحك أحاك نامحن  ناح

_Jb•ش أصدق  حديثكش أصدمر  أصدق

أر■ح١ماشصن  أرحامكصلتر  كلأ
لأساص  الأئىص صرنئ  صذ

ءلي4تقدر بما جد  عليهتقدر بما جودن  جذ

يقم)٧(الانحزيك م|جاة 
جائزأ.تؤكدها يجعل  ١٩سق لم لأنها المذكورة يجوزترتميالأفعال لا 
يقم)٨(اص>يفي إجابة ءْ 

المكينداجب ضائع يل ئها يكن جمل ثلاث 
المئللوم.لأنئرل واه العالم. لأ٠لالرر واه 
الخوان.في لأسن واه 

اكوتمد:جام ضائع فعل منها يكن جمل ثلاث 
قب.الخن تا<مرإ)تعملن( إما يجتهد)يجتهدن(. الكسول ليت 
بالمعروف.تأمر)تأمرن( هلا 
التوكيد:ملأتتع ضائع فعل منها يك!؛ جمل ثلاث 

تندم.موف واه لنمحك. واه 
ّالجامعة إلى اليالب ينهب 

)٩(رقم اصريى لإإجابة 
القاعرتيمول 

ثجربعير بس ئدئئة دلا ييرط حتى امرءا ئندحى لا 



القملتورأمح1وو؛ ضيتات إجابة ذ؛إأته ا'لعكا رامحي الداُلح اكم 

'الين ثمح 

فإناحلاقه؛ ونجرب تعامله لم أوقدحاإذاكنت مدحا إنسان على تحكم أن لايجوزلاك< 
لالخaلآ.عرضة حكمك 

المن:إعراب 

فياكع على بي •مائع يل ثمدحؤر• • الكون على بيت جازمة ناهية ت )لا( • تمدحي( لا 
)أتت(.تقديره: ستر صمير والفاعل اكالأن، التويو نون والون حزم، محل 

.الaلاAر٠ الفتحة اشب وعلامة منصوب ي4 مفعول ازأ: 
وحن.غاية أداة حش: 

والفاعلالفتحة، التمب وعلامة المقمرة برأن( منصوب مضاؤع نعل )ثجئب(: : تجئب٠ 
يه،مفعول نهب ^ ١٥٠٠في الصم علؤه بؤ< متمل ضمير والهاء• )أنت،(، تقديره: متتر١ صمير 

٠إله مخاف، حن محت في والفعل مر)أن( المزول والمصدر 
بثةءلى١لئكونهحازمة، نامة )لا(: عاطة. الواو: ولا: 

ضميروالفاعل للتوكيد، والنون جزم، محل هم، الفتح علم، بؤر ممايع دل( ت )ثلم( ت ثدمنن 
يه.مفعول نمسا يض' هم، المم ض مم( متصل ضمير والهاء: )أنت،(، تقديره؛ مستتر، 

منم؛دتجانوُجرور•

١ّلaلاهر٠ الكسرة 1لجت وعلامة مجرور إليه مضاف تجرسا: 

جوازتوتمدماؤءدئن(: لا - ممدمث )لا ال>1دين القش متمد محي 



رامحيالواضح الحد ارْهوتو3سما؟؛ تْريناذن إجابة 

)١(رقم اصريك لإأجاة 

الأقفالوكد طرفة )٢( 

أويوجهالتوكال يجز ما فها تامة حملة  الفعل

سعا؛رالإملأمرسلمن( تعهلم ألا  تعقم
املهإلى المعروف لتسدين واه  ندى

الوياءإجايق نرجو)نرجوة( هلا  رجل

المرءمصاؤغ لأحث؛ص  أخشى

الئقاءأيام )تمضن( تعفى ألا  وع_صع
ما

الأمورصفاسف على لثمون واه  حعي

صص، نهى هل  نقى

)٢(رقم اصريك لإأجاة 
.بمدالأس1لفىصإليأفالأض:

رآ(كتثرانضاس.)ا(و؛غقىنصبم. 
الإماء؟.)؛(ئ )"ا(محّاناسبالإممام. 
_إمالأس1لإليمناشرء:

أسكرر.مند> كءقaلثايى )١( 
الجد؛1^.رمأ(لتئرتان 
الخماص؟إرواو الأتحال 

را(َئلإ؛شنثثم.
)م1(لتئنئنالجنبالإثدام.

-إ-تادالأساللرياءالخاطة:
)ا(لثغقظر؛يفأد.

ألإقدام.)مأ(كمنيس 
)٣(رقم 1ص>يفي مأجاة 
المش:حطاب 

إلى؛ساهدبتهاكيرأIوشثإوا0 ءجٍا، ولتديان جمالاورئاء، قويان الإسكتديية دثماإلى لتن 

)آ(لتخوةنءالىاس،.
الإساءة.)،(محثان 

الضمب.على هتحك)؛ )٢( 
الإماء؟.)!(كزن 

)آ(لتغننءلىاسب.
الإساءة.)؛(لثنمن 



تالموتتت المفردة حطاب 

كمحدأ•مشاهدبجا إر ولثصثئ غما، وكدن ورواء، جمالا قزيئ ار دمت لثن 
الاJمرتج،ع حطاب 

•مثاقذيهامجرأ إلى وصص ولتدزغجأ، ودواء، جمالا شو0. غدا الإ-كممرة إلى يهيم لص 

وJثفثوثانإلىثاءدماوثوا٠، لشناذجتالأ الإثدرة إلى متن يش 
كيرأ.

)٤(يقم 'صديك ألأإجابة 
الظاعر:الأم إلى مم عوقي صمح ضائع ء*ها جمل؛كد )١(ثلائ، 

الكم،.واه الكتاب. الطلاب لغران واه 
المجتهد.ليتجحن واه 

المحاطة:ياء مدإلى صحح،رثي ضائع منها يكد جمل ثلاث )٢( 
كةرلاشطاىس4.حجابم،؟ ئلتسن ألا 

الأدب.هلا 
تراوالحمامة مندإلى موقد تاتص؛الألف، ضائع •سها يكل جمل ثلائ، )٣( 

١جدكم على تقون هل ألاتخثوزاه. 
الخر.إلى تنون ألا 

اشوة;نون إلى  XfmA•وُقاو ياياء ناقص طائع يكد.تها جمل ثلاث، )٤( 
الئشاد.طرق إلى تهدينا)، هلا ئلهوركن. وراء الثفاهه نومتا)، ألا 

الأثة؟مصامه مر اتٍكٍنان 
الأنين:ألف مدإلى يالواوموقد ناقص ضائع منها يكد جمل ثلاث، )٠( 

لكم.لمتمب اه لتدعوان • الوطن ص لناما تغزوان ألا 
حدواعتادكما.كءازوان 

)٥(:رقم 'مليك ُلآ؛جابة 
وسيء:اكوكيد تل ووزن4 الحملمحن م الفل -ئوكد 

)ا(الآباءلأشئءلىأغائهم؟
)مثن(.التوكيد: ويعد )منون( التوك؛او: قل الفعل وزن 



أبمامحن؟>، لا:ئثونان الأئهاث )٢( 
ت)ضالتان(.التويو التوكيدت)مئاون(لأاو نل النعل وزن 

يقم)٦(أص>يك 
الشام:مول 

مثايرثذ حليث الثجاخ إن مرة كموئم إذا ى نيئلا 
الين:قمح 

والقئوءل،اليأس إلى لركوتك سا ذلك يكن فلا شؤونك، عن شأن ش النجاح لك يتأت لم إذا 
•يالتجاح عليك اه لتنتح الضيق ازم يل 

اليت،:إعواب 

ثءالىاذكون.جازئ، ناب لا: 
المحاووفةوواوالجمامة الرز، حذف جزمه وعلامة ;-)لا(، مجزوم ممايع فعل ئبمس؛ 

•القتيح على منيت للتوكتد والنون فاعل' 
٠مضاف وهو ، نم، محل ش مص الزمان مجن يتمل لما رف إذا: 

رفعمحل في اللمكون على نتتي ثممت ضمير والتاء: المكون، على مني ماض فعل ثتوثم: 
٠البمع علامة والميم فاعل، 

إليه،مضاف جن محل في مرة(: أكبوئم وجملة • منصوب، المعللق المفعول عن ناس، مرة: 
عاليه.ناله ما ذوق الشرط وجواب، 

ونم،.توكيد حرف • إن 

الaلاهرة.الفتحة التم، وعلامة متصوب، اسم)إل( الثجاح: 
الaلاهرة.الفئة الرفع وعلامة مرفؤع )إن( خر ؛ حليق، 

الذلاهر0.الكرة الجر وعلامة مجرور إليه مضاف كز: 
الذلاهر٠.الكسرة الم وعلامة مجرور إليه مضاف مئاُرت 



وعقصيقم تْوونات 1جاية رامحيالنحوالواضح 

وصبمم 

)١(رقم اصريك 'إجاة 
صىمخصرل١  رننم،ور.مح،، ٢١٥٤٢ اليملأ

صري هحريراد( ءمئوالنائح ننم )١( 
المحلى؛-)أل(إلى ضاف  عاسهالؤميرر أم نئتت )٢( 

الثجون براو(إرالمحال مماف  >"ا(بمزضئالأهماداصون
)لأدبكتب  ينكرهمميز وجوا مستتر صمير  )إ(بمإئتلأةيالأدب

الإمراث )L.(كلمة المرةبه يتمث ما شى الإسراث )٥( 

الأءرا؛ يتكرةممر وجوا مقتر صمير  الأهرامنيئمصر على شاهدة ننم )٦( 
الكتاب يتكرةسير وجوبا ّر مصمير  اممابصدمآ نم )٧( 
يدا؛نذبميل■ض  يتكرةسير وجوا ستتر صهير  مراءعلى يمتمد من ئزدجلا )٨( 

الئزاح هحردرال( المائةئجى الئدم يورث المزاح )٩( 
صر الأل(سر؛ الخاليفةلم عائلا عمن كان ١( )٠ 

الإ-كدرئت هحلىد>او(

الضرة هحلى؛>ال(

)٢(رقم اصريك هْإجاة 
المحصوص الفاعل الجمل(

القثاعة ١٥ اكاءئ.عالجد>ا(ظا 
يد؛ ١٥ رأ(لأ-طوا:زملأ؛ظبخرأ

المحزعون ١٥ الننترعون)'آ(-مذا 
بجاءالثرء ذا غثياس'\ش)؛(لا 

)٢(رهم اصريك رثلآًإجاة 
يالعدل.الحاكم \ذمهوو،ا ريس ننم )١( 
.قم،[ صوتث ريع والديك ب4 ثعايث بقزها )٣( 

اسالأئدأيرماذ.رما(بما
ذنا؛ااوضث.بمس )٤( 



^Jciرامحي الواضح اكم وبئس نقم تْرينات إجابة 

)أُ(شواثوىاقاث.المرض. •وامحاة الطيب تتمث ما نتم )٠( 
)٤(يمم اصديك صًإجام 

النجٍن.الصاع يعمل( ما ء\>لأ- - الممتع )ءاُل العاما؛ نعم )١( 
•الهدي أبو له، ير*زّ  ١٠~ دٌزأ ~ الشموخ ردنر الرمر محنم )٢، 
الميرمة.تعلم( ما - معلما - الأج؛ال )معلم العللم يتب )٣( 
الوش.جنتث تثرف( —ما الإسان-درئ رشرث الثrنث نعم )٤( 
•^٣٠ حلث b<( بمف ما - حصلأ . المرء رحصلأ الحملأ بمي )٠( 
.الثح1ء صديق تصادق( ما — صديقا - الإنسان )صديق الصديق بمي )٦( 

.الأثرة بي( تتصف ما - وصقأ - الثخص )وصث الوصمج بمي )٧( 
للأخلاق.المار.ء الكتب ب4( تتهف  ١٠. ماذ - القهاء )ماذ الثقاذ بمس )٨( 

)٥(رقم 'صدئك ُلإإجابا؛ت 
الموس.المهلح -نعم اكئاثاق. إلى يودي  ١٠-بمنر 

ممدوالرصىالأءل؛اء.-نعم الخم. الكبائر أم ي مب- 
اسي•يخر أرص ي ما -نعم النقاق. العار -بمي 

يقم)٦(صْإجام'مريك 
المحامل:امشقاءأحوال ح عر)بمن( نشتمل جمل ألغ ر١( 
•المجد العلم ءلالب نعم - ■ الممي الموس عم ي- 

الملم.مجالي مر حرصك ذكرث ما نعم — الصدق. حلما -نعم 

المحامل؛أحوال اصشمحاء ع عر)بس( تشتمل جمل أيى  ٢٢١
-يمسءلالبالملماه>.ود.الكتئ. القلي -يمز 

الئقاق٠مأحية به تنمق ما بمي — المراء. نماشا س مب- 

)٧(رقم أمريك صًُإجا؛ة 
الشاعرتيقول 

الدهرعلى يعيى لا مى امرأ وبيس عونه كان مس المرء صديق ئينم 





رائيالواضح النحر اكهجبفقني تْئات إجابة 

صسصمثمحءأإإ
(١)اصلإ|جاة 

المان التعجت الفنل

ماشره؛تعجب نعل راحتئ( الئعل من موٍغ لا 
للشروطمتوق معل نأش ولذا ءٍرتلاش، لأنه 

أوموولأصميحا الفعل وممحدرهذا 

اخيرادأجتد عا 
الوردوا

الوردةاحمرت )١( 

ماشرأ؛تعجب فعل ربمام( الفعل من مهمغ لا 
يفعلاش ولذا مضللمجهول،  ١٣لأنه 

عزولأالثعل هذا ومصدر الشروط مجمسرف 
باكميح.

مبما أن أفصل يا 
رمضازا

رمضان)أ(بمام 

لأنهمياشرة؛ تحجب تحل )هب( الفعل من ضؤغ 
■للروط سسوف 

!^١٠^١ الرخمت )٣( 

تعجبفعل يم( )لا الفعل من ضؤخ لا 
يفعلنأش ولذا سقى، ٣، لأنه مايرة؛ 

•وولأالفعل ومصدرهدا للشروط ستوف 
؛المريح

 Lيمألا جدر أ
حديدش الضرث 

يائيا

حديدفى الضرب ثم لا )٤( 
يادؤ

لأنهماشرة؛ تعجر فعل )غدا( الفعل من نمؤخ 
٠للشروط متوق 

١^١أغدي ُا  النهن)ه(ءدا 

ماشرء؛تعجب فعل )آسئ( الفحل من ئفؤغ لا 
للشروطمتوق بفعل نأى ولذا ثلاير، ء؛ر لأنه 

أوموولأيالمميح.صييحا الفعل هذا ومصدر 

مااشد1مراع
القثتار!

)ا-(أ>غاكلاث

لأنهماشرة؛ تعجب فحل ^٥( )لا من نمؤغ لا 
سوفموط،معل نأي ولذا ٣،^، 

بالصميح.مؤولا النعل ومصدرهذا 

ماأحرىألأ:رث
الحزذاالقانت 

الحزنالقاث لا:ُثد )٧( 







صقق،ثمح اومالواضحساس،ا

اكبوعلامة {-ران( متصوب مشايع سل بمتر• • السكون عر مشة ناصة، ت ان ت يصن أن 
الظاهرة.اكحة 

ضوليصرالجمت( المؤول)ان والمد.ر 1لئلاهرة. الضمة الرنع وعلامة مرمع ثاعل الجْئ: 
خيرالمتدا)L(٠يصيرالجمل( رأشدأن والجملة ٠ ي4 

)٥(رمم اصرص ألآُإجاة 
الشاعرتيقول 

والثثرئناالنص_تلات أحنن وما الربا أظيب ما الأرض قذى يثممي 
يدمناعننياكر حز ولكن ء-ل1اك، يزواجع الجمى غثئاط ونننت 

درحااءمحن•
والرييع،الصيف في أوزناظ قيها هضت، الش مرضاتها ثي الجْسلة الأرض تلك بشي أفدي 

مامحي اليكاء يخفف ص عليها فلأيك والاJكريات، الأحلام ترجمها لا فاهة! أيام من بها فأحين 

ئمح.س:
ثمدم.خير رفع محل ش ومجرور جار يشي: 
بدأ.رفع محن ي الئكون على مض إشارة اسم )ذي( الهاء!_، هن.ي: 

الظاهرة.الضمة الرفع وعلامة الإمارة امم من ٌرمع بدل الأرض• 
بدا.رفع محل في المكون على مث شيء، يمخى' تامة، نكرة مات 

علىيعود )هو( سيرءت وجوبا، متتر ضمير والفاعل الفتح، على مبني ماض فعل ت أطيب 
)ما(.

التعدد،ظهورها من مخ آخرء، على القدرة الفتحة نصه وعلامة مممرب به مفعول اائ؛ا: 
الميتدأ)ما(.خير رفع محل في والجملة 
بدا.رفع مرمحل الكون ءلٍ، بثة شيء، •' بمعس تامة، نكرة ( ١٠)؟ عاطة ت )الواو( ومات 

عريعود )ْو( •' تقديره وجوبا، متتر ضمير والفاعل القح، علؤر مسي ماض فعل •' أحس 
.(U)

١لثلاهرة.الفتحة اكب وعلامة منصوب به مفعول ت المصطاف 

انمبوعلامة متصوب يه مفعول )المتربما(ت الئكون. علير بثة عاطفة، )الواو(؛ والمتربعا؛ 
)ما(.خير رفع محل هم، والجملة للإطلاق. والألف الفتحة، 



رابزءالواضح النحر اإق|ءو|اوهل لأنس تْرونات إجابة 

رمم)١(اصريك مس 
ا تأنيثهحكم  الئنل

س.عن منمول اكاست، القاعدحمقى لأن  الجدان حلسحا

نمله.عن غيرضؤل ايأتيث حقيهى القاعد لأن  الوجوب مدت

سله.عن عيرمول التأنيث حتيهى القاعد لأن  الوجوب كانت

سله.عن مول غير التأنيث القاعدحنيني لأن  الوجوب رأت

اكأتبث.مجازي امءظا> لأزالقاعل  الجواز نايغ

التأنيثمجازى موئث على محميريعود القاعد لأن  الوجوب ارئهت

دهم)٢(اصديك 

تأنثاو ح، مع فاعلا حماله 

اتل
تأنيث، وحومح فاعلا حمله 

الفحل
الأمم

المحاصر؟إلى )امنع( امضعت 
معاد

الحاصرةمعادإلى امتمعت  معاد

ملمىالحجاب )لزم( لزمت  الحجاب.تلس لزمت  تنس
الميرمةإلى )حرخ( حرجت 

التلميذة

الاورم|انإلى التلميذة حرجت  التلمنة

البطالكتاب عدأ تقرأ)مرأ(  الكتابالمن ثرات  المن

الدرّذالعلةمأت)مأ(  اليرمنرالمعلمه صات  المعلمة

عائشهيالهيية )مح( نحت  بالهديهعائثه ثرحت  عاتقة

يقم)٣(اصديك مج،ة 
نعلق؛جمالة هجداخرم مجازي موئث كل جعل 

نمتالضممة التي الأمة امحت اياملة اليد 
القصحول تلوث الأرص لمحت الإصح 





قاءل11القمل _ l'tjتْ)ينات إجابة 
سأآف

املعك(رايزء النحرالواضح 

رقم)٦(اص>يك ماج|لآ 
المذكرجمع فاعله 

الألم
المسفاعله  المفردفاعله  الفنل

المعلمونقام  العلمانقام  العالمتام  ئام
ساظونثهمرال السائلانئهص  السائلنهص  ،عص

ى—٢ 

فيالمصلحون يتمح  فياامصلح١ن يتمح 
دصته٠ا

دغومفير الملإ ينجح  قيح

العجوزساعدالمزمثون  العجوزالمزمنان ناعي  العجوزناعيالمزمن  ناهد

كتابهماJؤلأون يهدب  كتابهماالمزلفان يهدى  مماتهالمزلث يهدب  يهدى

رم)٧(|ه>يفي ُاجاة 
تالشام مول 

سمممى الماء طنم المم ؤيثكر رئي ين الشمس محوء التين تنكر قد 
*الثتت ثمح 

بالمرضالإنسان أصيب ؤإذا الساني، الثمى محرء لإنكار مفلنت فدلك الرمد المن أصاب إذا 
الواصحة.ال٠ءق١ئق الناس بضى ينكر أن غراية فلا للماء، ءلع«ا يعرف ألا م فأخلق 

ال؛؛ت'1ءداب 
التقليل.محيي أداة الئكون، عالي مب فئ: 

الثل١مرة.الضمة رضه ممايعمرفؤعوعلامة فعل تنكر• 
الثلاهمة.الضمة رس وعلامة مريؤع فاعل المترت 
وهومضاف.الفتحة الْس< وعلامة منصوب ب4 ضول صرءت 

. ٧١١٥١١الكرة جرء وعلامة مجرور إليه مضاف ت الثمس 

٢١وعلامة بم)ءن( مجرور اسم )رمد(: كون. الهملمر بنير جن حرف )مزا(ت رمدت من، 
.بالفعل والمجرور•تملقان والجار التل١مء؛ الكسرة 

القمةالرغ وعلامة مرفؤع، ٌضارع فعل ينكرن • الفتع علير ب؛أ عاٍلفة، الواد• يينكر• 
ال3لاءرة.

.الثلاءُة الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل ت ١^ 



ا1قاءلاكهل _ jCتْئات إجابة ٢٢٣؛رامحي^؟ ٠٧١النحو

ضاف.رص ٠ الظاص، الغتحة المج، وعلامة ضنموبؤ بي نهغول ت تلغم 
ال3لاصة.الكسرة الجر وعلامة مجرور إله ضاف الماءت 

الجروعلامة د)من( نجرود امم ت )مشم( الئكون. على بؤر جن حرف ءس؛ ت لمد من 
)،بالفعلأنكرا.IsImmوالجاروالمجرور•الكسرةالثلاص٠، 

يمصهءة؛3ا

T



(_؛Jcرامحي النحوالواضح الفاعلناف تْئغات إجابة 

)١(رقم 'رتْ>ين اجاة 
الفاعلنائب  للمجهولبناو،  الفعل

الثلرف)دات( نمكق
)الماء(يه المفعول  >ء >• 

يسرب
ءء  ٠٠٠

يضرن

رعيثة(الصدر  محاين
انماية()إلى الجاروالمجرور  عمد عمدت

الجاروالمجرور)شاى<( رل نيئ
ص(ت مديرْ )صمرمتتر، ت الأول يه المفعول  نمح، نمام

هو(تقدير، مستتر، رمحمم ت الأول يه المفعول  أمميم امحر
)دجاجة( ٥٧المفعول  ئ دح

الئلرف)النوم( يقام محم

)تهاون(المفعول؛٠  بمص بمص

)ح؛اتح(المفعول،٠  كيد تدل

*وتيع{القهلن لمن أن ت المؤول )المدر ُي المفعول  م
)نهار،(الئلرف  همخ ئ

الذلرف)س( ثلرب ثلرب

)٢(لقم اص>يك ُإجام 
الفاعلنائب  للمجهولبيه الأفعال 

أنمر إلاأنثماأكرم 
والغايةالمدرالمؤول)ئل(  الغايةئنال يرادأن 
التاءوتأديى تأدي؛يقأحين أدنت، 

رمضان رمضانصم 
)أتت(المطهر الضمير  ممكث



|1فاءرتْرينات إجابة املعالءارابزم ألابآ اكم 

الجادوالمجرور الميمون١^٧^ مؤثرعلى 

المستتر)أنت،الضمير  نمتأنت 

الدائنقوضي»دين 

(١٢) ٠٥١اصرص 

ومجروراجارا الفاعل تاب جعل  للمجهولبناؤه  الخنل
بالدحولسح  نمغ سمح

الأوانما0 على ئدم  ندم
جيلفىالكان جل ياي

عكت عكت

المفازةالماءم إلى ظْئ  مئ قلثئ

محسمءس م مد

سىءلىاسرين ئجى ما

قدهالفاعل ناب جعل  للمجهولوه ينا  الفغل
ثرقاوْاة يرف يدذ

الخميسصاح صيح  صح ءاخ
'ض.'وأءوق* *ثمثع

ى

محالارحةثيب  ثيب دب

العيديوم ئقظ  ئقظ تقظ

الجمهةليلة جيد  جمل جند

)٥(رقم >>؛^ ٠٥'ُلآُإجاة 
مصدرأالفاعل جعل  للمجهولوتاو0  الفتل

>آذ'و'حم'ذ ذق ذث
شدح.ققلئ يئ  تحم قْكَ

َصرا



املعالءارابيو النحوالواضح Jtlaflتاق ضينات 

إمادحافلاتل  أبد اثد
ثءيءئتخم شئء ثئع
دمحدمحرن٠ول يءد ن'أل'

ثقللود ئيد  ئعد قني

؟ء &

)٦(رهم اصريك صًاجالآ 
للمجهول:بو لائين س تحل ئها يكن جمل ثلاث 

اياج.الحق ري - شدة. القراءة -غلم 
ناجحآ.الهيالب لن ث٠ 

وعجرورجاث الأولى، الفاعل؛لرف؛ي وتاب بؤرللمجهول، لأزم بمد منها جمل؛كن ثلاث 
الهالثة:م مصير الثايت، ني 

٠المدرصة إلى دما . ٠ الخللة يوم ثره ت٠ 
شديد.ثنب يب ت- 

رقم)٧(اصريك لإأجأم 
الإعرابفي رلإمح>يفي 

الأنة:الجمل ب-اماب 
شاويي.ياح سح - ١ 

سهول.ض ماض يل نخ: 

ص.وى•ناب 
٠مريوعان صقة شديد؛ 

رربزالنض.
سهول.جر ماض لخل ر: 

•ياعل نائب جاددمجرورّ لجن؛ اس 

'أ-'؛ءنوراؤك•
للمجهول.مثن ماض سل سر: 

إف.مضاف مى صمير والكاف: jابئاءل، ورارك: 



|جابةدوهاتبجاهاءلؤؤك س( رامحّ الخوالواضح 

(٨١يقم اصريك مس 
جابمذ"M[ همليوالتحمي ئدالى ونراله امرئ حير ض يئس إذا 

تالمن قمح 
تتثالوالشكر الحمد عيارات يإن والمحاؤيج، العاؤيز على يتمق جوادأ ميما الإنسان لكن إذا 

جانب.كل من عله 

المن:امراب 

مضاف.وص زيان، ظرف ضب محل ى الكون مر مس جازم مر ّرُد اّم • إذا 
القرط.وهويعل سل٠اضبيضاسم، صس: 

ثاعل.ومجرورناثب جان ر: خش 

الجرالكسرةوعلامة مجرور إل مضاف ت امرئ 

مجرور،عر)امرئ( مععلوف ام )ئواو(ت توالي؛ الكون. على متقة عاطفت، الواو: ت ونواك 
إله.مضاف جر محل الكرس على محميربت و)الهاء(: 

إله.مضاف جر محت ا(فى .امرئ.خر م وجملة)صش 
المحير.ظهورها من مع الألف؛ عر المقئر القح على مسي ماض فعل رارت 

-ررارا بالفعل تتعلقان وٌجرود جان • عله 
الثلاصة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل الحمد: 

•)توالى( بالفعل عتعلقان ومجرود جان كذت من 
٠الظاص؛ الكسرة الجن وعلامة مجرور إله مضاف جانب: 

الإعراب.من لها محت لا الجازم عتر الشرط •وجواب ••الحمد عله ررتوالى وجملة 



(_؛Jcرامحزم الواضح النحو وااة؛والْأتأبم!إ ت0وين1ن إجابة 

وامحيراسدأ ت٠رإ^م إجام 

نكرةكان إذا البدا )١( 

(١)اص>يكإجابة 

يالتكزةالابتداء مسوغ  نوعه المارةش المنيا 

٠ «عر؛ة الئثارات

ومجرورمائ المتدأوص على نندم الخم  نكرة يانع

ومجرورماو المنياوص على تقدم الخم  نكرة نقان

.
محرفة الثن،

طي.لممها العموم؛ ثديعلى الكرة  نكرة أحد

بقي.لتها العموم؛ على ئدق الكرة  نكرة مجازف

ومجرييجاث المنياوص على تقدم الخئ  نكرة حادثة

حارومجرورعرالبدأوص تقدم الخ؛ئ  نكرة كارثة

. معرفة الواجب

المنيالهدجادومجيديعلى تقدم الخث  نكرة

وهوجارومورانمدأ ض نندم الص  نكرة صلأمة

(٢)

الخرأنواع لجمع عنه الإُتحار  الختدأ

٠محترمان القديهان  الصديقان

٠مححترم أيوقما اكاوم1ن 
٠يمأ بثهما يحرم انمديئان 

المجدأمام اكديقان 
ثزدحتأ.القاهرة  القاهرة

طت.هواؤها القاهرة 
ض



وههيواأ0ي!تيإ ت0وينات ؛جأي رانجهالحرالواضح 

.ماؤAا طاب القاهم0 

الةام0فىعصر.

اك1هم0صنا
٠ماسة الفئة 

*ماج نربمم سح الفة 
النء؛ثفيابر■

*الآٌراج ُس السمة 

الثشة

اياء؛كمحردن■
•ماوة.أسعارهم اياعأ 

,المشاة مرممر ممون اياعث 
اuءةفياuرض.

،،٠١٠١١

الناتمهئباث.

الماثتكرسمحاءس.
الماثنيمحدمر(•

البات-ملاJوامم.

الجان

•عكرمون الممحرءون 

٠إاأة،ت متولهم المخترعون 
داثما.الجادياو| يكتشفون المخترعون 

•عملهم أرام م المخترعون 
العبميع.أمام المخترعون 

المخترعون

سؤغمتدأ جعله  الأمم

سمنيذكي غلام  علام

والديمكنة نحرش كتاب  مماب

ئتاةلمن اش  إتا|



وممضالْبتو؛ا ت0رينات '!؛؟ابة 

ششرطي رجاد  يجاد
،JLr اتSj ،^lيشن؛ تيدات

نجمانلماء اش  ئيتان

رامحزم؛^؟ ٠٧١النم 

)٤(لقم اصريك ،_ 

لهمتير يمتدأ الإتيان  الخر

مكنةلدار اش  الدار؛ي 

عممورالشجرة قوى  الشجرةثوى 
حلحامالمائدة على  المائدةعلى 

حافلاتالميرصة أمام  الميرمحةأمام 
اشجارالمنزل حول  المنزلحول 

(٥)اصزيا؛ا1جاة 

عتهمخيرآ ميتدأ جعلها  )إصا؛ةتخص.صها  النكرة

كتيتصعيرء كرامة  طلمكرامه  صغرةكرامة 

وجدثمحرة حمئ  طالبحمة  محرةحمه  حمية

مكسورة شجو غصن  شجرةغصن  شاتكعمى  عفن
مكرمحرب حصان  حربحصان  أصٍا؛حصان  حقان

نركدجل تياره  دجلتياره  فارهةنيارة  نثارة
الكابترأ ملم تلمي  علمتلمي  مجتهدتلميد  تلمذ

)٦(رقم اصريك جابة إ٩ 
تنكرة نيها المياوأ مل جت 

محببمدك وقع قلإمحت 
محترمفامحق محا عكتة ينك في 
جئم طاث سا؟ا بمن كريي مل 

)٧(رقم اصريك جابة إ٦ 

انرإيررمنمان وزممرئغح في نضيع اب يأث



ضناتاّاسبمم ؟؛ ٢٢٧اس( ص الواضح الخد 

ي\}أو\نينغنودة ح—4اة أن لتمني رج—اءثخمق؛-١ ا م
،؛jrsيمح؛؛

الزمنلهذا وما ا الحياة هذه ني وأخظطه أرسه انتaلارلما دون يمضي الذي الثياب لهذا  ١٠
يجاليانلا والمجر الكل ؤإن بالتمتي، تحنق لا الإنسان ثرجوه ما إن حنا أنيآل لئن يقضي الذي 

والدم.الأم إلا 
الئاتي:المت امراب 

,الئكون على ميق ناب، ما: 
ال3لامة.الضمة الرثع وعلامة مرمع بدأ رجاءت 
.ارaلاهمa الضمة الريع وعلامة خرمرفؤع ت محمى 

درمحقى(.جارومجرورمتعألتان باشحمرت 
١^٥.على ميث عاطة، أو: 

ال3ل1هرة.الضمة الريع وعلامة ٌرفوع بدأ ث حياه 
الaلاهرة.الضمة الريع وعلامة مرضع خر • محمودة 

د)محمودة(.متتلقان ومجرور جار بالتواني؛ 
.( . . رجاء. )٠١ على معملوفة ( . . )حياة. وجملة 

T





والخموانيتو؛ا ضن1ت إجابة ،؛ ٢١ وآمالدك( رامحي الواضح اضم 
انالأول: بممزشسي(إماان: 

انسربوالثاني؛ سنم<حمألمتدامحذوف، 
خئل.مل والجملة بدأ، 

البميهرأ-(ثساورأة 

)٣(رقم اصريى لإ(ظة 
إعرابها مقطوعةأنعوت الجمل فى الأحّرة الأسماء نمت 

مرفوعة

مديرء:ئصلمتدامحذوفوجويأ؛ رالرحّلم( 
ال3لاهرة.الضمة الرفع وعلامة )هو(، 

الرحيمرا(الحمنه 

مديره:وجويا، لمتدأمحذوف خث رالئفهاء(: 
الثلاءر٠.الضمة الرفع وعلامة رمم(، 

الثغهاةرأ(لأتتاشرالأدي1ء 

وجويا؛خئلبدامحذوف )المرملون(: 
ج،علأنه الرفعالواو؛ وملامة رهم(، تقديره: 

■لم ما مذكر 

اورّالونباس )٣(أنثت، 

وجويا،محذوف لمشدأ خئ رالمتكويون(: 
ج»علأنه الواو؛ الرفع وعلامة رهم(، تقديره: 

سالم.مذكر 

المتكؤيون)٤(أمعفالممايٍن 

وجويا،لمتطوامحذوف محئ رالضعيفات(: 
الثلاءر٠الضمة الرفع وعلامة رهن(، تقديره: 

القعفأترْ(أغثالاسات 

تقديره:وجويا، خرلبوامحذوف رالماظ(: 
ال3لاهرة.الضمة الرفع وعلامة رهو(، 

الاثرا"(امجرالكلم 

)٤(رقم 

الإعرابيموقعه  المحدوفتقدير  الجلة

بدا عامظ نضارك  را(ءددءام
بدأ مياركةتهصه عالمكم  رما(نهفئمانئ
بدا عراءجملاعزاوك  محل
بدأ الليثورب وثويك  )٤٢دكباللث



رايزءالنحوالواضح واا،ماا0بتربم؛ا ؛نيسان يجابق 

متع.أ ئكدالعاجزبملي  )0(ئكنالاجو
بدأ شائنران حالك  شائنثوان )٦( 

)٥(يقهر 1ص>يفي صْأجالأ 
ررم1ياه:الجمل ئل المم يشم ا ومع 

خر*قدم(.يمحدرف جارومجرورتقان ت ذش )ش • جهدى لقدبذلت ذمحي ش )١( 
•خر*قدم( بمحذوف جادومجرور•صلقان ت ٠؛^، )ش أثوي- حش لأثابرن غتتي ش  ٢٢)

مقدم(.خر •ملمان؛محذوف جارومجرور ت ذئي رش • لخرحتلي الأدب إن ذثش ش )٣( 
جارومجرورتشانيتقي؛ )ني ؛العاملين. ممرم>ي* جمهورية لضمحرن ئص ني رأ، 

•مدم(.خر بنحذرف 

(٦١رهم اصريك ُسم 
تالحذف •رامع اسفاء ع وجؤيأ المنيا *تها كل م حيف جمل ّت 

)أ(ديىالخالقاكايى.المالناساو. )ا(بم؛
الطي.اه >،(اسيم ط. بالنول )مأ(ءاواك 

 )o( فىذئشلأمؤهن.جمين. ثوي)آ<

(٧١رقم اصرص صْإجام 
الإعراب;في 
الخلب-إءراب 

المنح.على بي الدح لإنشاء جا»د ماض نعل بمرت 
للميتداخرمهدم رغ محل في والجملة الثلاهرة. الضمة الرغ وعلامة منوع ناعل الوُلير•' 

)محمر(.

١)هو( ت تقديرْ لمتدامحذوف، خئ أوت الضمة؛ الرغ وعلامة مقوع بدأمرحر مصر؛ 

)عرمي(.•' تقدير، يجوبا، خرلمتدامحذوف ت عرم 
•*رشأ غرم، ل) نمت ت تابت 

•الكون ض زص حرف ش: 



والم|اء؛تاو؛ا تْئات إجابة ام؛وبم اس( ص الواضح اكم 

•اله مضاف جن محل م المكون على ضمربي والتاءت مجرور؛)_(، اسم ت ذمي 
.)بمين( ماويرْت والمنيا•حذوف، iمئم، خر بمحذوف والجاروالمجرور•طتان 

المء.الغلام ء.أخقءر 
.رانت( ت تتديره ضمر،ستر، والفاعل المالأن، حرف حيف على أمرمض تحل • أم 
•النتح ض مي جن حرف ش؛ 

الثلاهرة.الجرالكسرة وعلامة مجروردرعلى( اسم ؛ ٢١١٧١
الثل١Aرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع )هو(، تقديرء؛ محذوف، لمتدأ خن اليم؛ 

)٨(رقم اصريك هُإجابة 

اهبمؤ-ا؛ذيح—اببمربى؛بدأ بط لأحني ٌئئي 
أماسهاانمسى ي نفمئحغ مرضنة ان الإحوصت إذا 

'ث/حس■'
حاجاتأفضي أن أما؛ي  ٣١٠٠١فإن يشدها، الي حاجته له وانفي حاجة ذي كل ألي أن أفم 

.اوءٍاة شدائد على لهم عونا وأكون الناس 
الأول:المن إعراب 

فى؛حرفجر•

حرمضافمحل م المكون على مض ضمير والياء مقدرة، يكسرء مجرور اسم ت )محق( محقي؛ 
)بمين(.مديرء؛ محلوفوجويا، والمتدأ مقدم، خر يمحدوف والجادوالمجرورمتعالمان إله• 

ينونلاماله الكح؛ على مي مشايع خمل • أسا-ين • القسم جواب في واخمة للام ا ؛
)ائ(.ض': تتر؛ ضميرم والفاعل التوتمد، 
الثلاءرة.الضحت نهب وعلامة متهرب يه مفعول تدأ؛ 
•)^i^( بالنمل متملقان دمجرور جان ت لكد 
الجرالياء.وعلامة مجرور إليه مضاف ذي؛ 

الثلاهرة.الكرة الجر وعلامة مجرور إليه مضاف حاجة؛ 

ضميروالفاعل الثقل، من؛لهورها متع المقدرة الضمة رخمه وعلامة مرفؤع ممايع خمل ت ترجيها 
وجمالة، مفعول؛٠ تمسا محل في الكون على مني ضمير و)ها(ث )هو(، مديرء؛ جوازأ، مستتر 

ل)حاجة(.صفة جن محل ش )ينج؛ها(: 



الدلءارص الخوالواضح والقيواا1ْتيا وْئ1ات إجابة 

وجواالخر حذف محواضع )٣( 
لقم)١(اصريى 'إجابة 

الحذفسإ  الخيرتقدير  الخمفيها حيف، الش المواطن 

يجوبا

الشمء ز صميم المتدأ  لأمس*نم،رى  -لثمري
ثديالمنيانتلوبواوللعطف 

المماحةعلى 
لرمهتريانءرأساؤليلها دولة كل  -كلأئولقوأ-اطنحا

ئدقتتلوبواوللعطف الم1ادأ 
المماحةعلى 

ة٠قترنانةورايتها أمة كل  ورامحاأم؟ 

صاحالخرحادلا عن أغنت 
خرأتكو0 أن 

شتؤية الدول4 ^١''، ما -أُقم 
الحار

لائفيالخرحاد عن امحت 
حٍرأتكون أن 

أءثلإإحلأل،الأْمؤاط
»حاصلآا

ميمهؤاها الأمم إجلال، -اعثلم 
الماءفوق 

والخربعدالولاء، المتدأوح 
عام.كون 

اموجودءا. . لولاالمهلرة.  المحيطعلى الي1لرء -لولا 

والخربعدالولاء، المتداوح 
مام,كون 

ءعوحودُْ. . الجرأة. لولا  اليرأأءالىاحترات4لولا 

حادلاتصلحالخم عن اغنت 
خرأتكون أن 

لرحاطءالحار ركوبهم  ايحارمائجة-رثوبهم 

مالحلا حاد الخم عن أمحت، 
ححأتكون أن 

راحاصإ؛ءالعواصم، اكحاثهم  ثائرةالعواصمه هتحامهم ا. 
i

ء-أجاب«اصسرم)٢(
الخيرتقدير  الممقى صريح وصعمتدأ  الجملة

■٠ ٠ اه يمين  بوعديومت، لقد اض يمين  بوعديوثت لقد ( ١ ) 
صعن شين أل^  _عن لأشين )٢( 

٠٠ ٠ السبى٠ اه أيمن  اهمحرهم،مح،امحماتيأيمر(
محاب

)م(كثبميىفيهمطنئاب،







والقبوالْر1و؛ا. تْردنات إجابة اؤو.ا اطمكأ رامحي الداحح الم 
)إ(شن؛يانءنث.

والياءتالمناّية، حركة ظهورها من مغ المقدرة الضمة الرغ وعلامة مرفؤع مبتدأ ت ثريي 
إليه.مضاف 

تقديرء؛وجويا، محدوف والخبر . الفتحة تمبه وعلامة متصوب يه مفعول ت الماة 
احاصلء.

الظاهرة.الفتحة اشب وعلامة منصوبة حال مات 

)٧(دض اصريك لإأجالآ 
الشاعر؛يقول . ١ 

١ليال ص_ثوث ء-ةندهم bن اثساها الناس أوى  ج_واردانتئن ٠ 
 L.وأثمثت ئذب \كو-و' تض نأكنن U نرادناص ئض
تلمح'^؛؛>، 

أكثرأحوالهفي منهم فالفقير واحدة، طباعيم الناس أن والتجربة الاحتبار بعد لي سين لتي 
الحسن.لامست، 0متخ ساله مراء والخي متملق، مداهن 

الثاثي:الين إعراب 
الظاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع ميتدأ أم• استتنافية. الفاء؛ فأم؛ 

ممدؤية.محا؛ 

؛تتاوور0 مستتر، ضمير والفاعل القادرة، الضمة الرع وعلامة مرفؤع مضاؤع فعل تلقى؛ 

تقديرءتمحذوف، والخير إليه، مضاف المؤول والممدر منصوب. به مفعول الفقير؛ 
احاصزءة

١الثتاهرة الفتحة التهب وعلامة مصوبة حال مداهنا؛ 

الظاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع مبتدأ أم؛ عاظة. الواو؛ وأم؛ 
.؛، jjJUa،ما؛ 

والفاعلبالألف، الأحر معتل لأته القدرة؛ الضمة رفعه وعلامة مرفؤع مشايع فعل تلقى؛ 
.راأJتاا٠ ؛ ءاويرْ مستتر، ضمير 

.،.تلقى. ١٠٠المؤول والمدر الaلاهرة. الفتحة الصب وعلامة متصوب به مفعول الغني؛ 
ررحامذه.مديرء؛ والخرمحذوف، إله. مضاف 







املعالءارابيو الخوالواضح والخبوادبمو؛ا تْرينات إجابة 

والخئالمنيا  الحق الخوص

ممه؛انوالخئ المنيا  اياطت الفانياياطت 

 ^tرض)٢(اصريى ^،؟
رالتاحيرالتقديم حث من المتدأ حكم  جمالةم؛ عنه والإحار المتدأ 

لهاالش الألفاظ من لأن4 المنيا؛ تقديم وجوب 
الفدارة

الحجةنوى العالم عو 

لأممسالألفاظالشلهاالمنيا؛ وحوبتق١يم 
الصدارة

الحجام!مرتديه  ٣١٠كم 

لهاالي الألفاظ من لأن4 المنيا؛ تقديم وجرب 
الصدارة

القول؟يهدا نائل تن 

لهاالي الألفاظ من لأنا< المنيا؛ تقديم وجوب 
المدارة

عليهئجب سؤال من تسأل ما 

لهاالش الألفاظ من لأنه المتدا؛ تقديم وجوب 
الصدارة

الهدوءااجمرأ مجا 

رض)٣(اصريك 

المتدأقديم ت٧  عليهاوْإلأل وءماه ءإنماء إدحال  الجملة

متصورلأنه المتدأ، تقديم يجت 
الخمعلى 

نرسالثمر م٠ا إ— 
-•اامحرإلأذرس

امحرثرس

مقصورلأنه المتدأ، تقديم يجت 
الخمعلى 

الرأةتوامالخزل.١J.إ
المذلثوام .uالراةإلأ 

المذلقوام الراة 

مقصورلأنه المنيا، تقديم يجسر 
الخدعلى 

مفيدالهواءالثللق .إئا 
مفيدإلا الخلق الهواء _ما 

مفيدالخلق .الهواء 

مقصورلأنه المنيا، تقديم يجت 
الخمعلى 

*مئج المدق إنما ٠٠ مئج-الصدى 



والخمااْأتو؛ا ت0رينات إجابة (_Jcرائي ^٠٤ ٠٧١اكم 

عقمررلأنه المنيا، بمبماتتديم 
الخمعلى 

.إواالمحق>.
..1سس

>•^١-

مضورلأنه ^س،تتاوبمرالمنيا، 
المر؛ش 

الالعناتنئهل._إو،ا 
-،االانم4[لأتش.

-\ذلبئ؛دأ

رأ(يقهر اصريى صْإجابة 
التهديمواجب يكون وحّث فعلة يجملة عته الإخيار  بدأالرائع الاسم 

بمئويأسق.الأدب  الأث

الئإختهبصأسا. النبح
المم.ءأأى مخرت الئفة  الئفئ

اكئأئءاللٍل. القمر

الشجون. الم1لن

•الءمانحنن  الحمال

)٥(رض امريك ُلإإجابة 
والتأخرالتقديم حيث من المتدأ حكم  جعلهاحبرألبوا الجمالة

صميثناعلها نعلية جملة الخر لأن المنيا؛ مليم وحرب 
١المتد.آ ، بمودعاو مستتر 

نتحالكلب  قح

صميثفاعلها فعالية جملة الخر لأن المتدا؛ تتديم وجوب 
٠المتاوأ على صتتريعود 

يدأرالأتن 
أ'ن

صميرفاعلها فعلية الخيرجمالة لأن الميتدأ؛ تقديم وجوب 
*عر,١لمتدأ يعود تر تم 

ماز

صْيرفاعلها فعليت جملة الخير لأن الميتدأ؛ تقديم يجوب 
■مستتريعودعاررالختدأ 

الظجبجطا؛ يمطا

صميرفاعلها فعلية جمالة الخم لأن الميتدأ؛ تقديم وجوب 
■.أ المتاومتتريعودعار، 

١^الفاكهه  اثمزث



اُدعكارامحي ١^١^؛؛ اكم. ؛، ٢٠ ؤوالخبو الْبمتيا تْرينات إجابة 
اه>يلؤةم}٦(م|جاة 

والتأحيرالتقديم حث من المتدأ حكم  الجملة

فعلية^.l؛، الخم لأن السندأ، تقديم يجوب 
الميتدأ.يعودعلى صس به فاعلها 

مورصاحثهالئدق )١( 

فعالثةالخيرحمالة لأن الميتدأ، تقديم وجوب 
عاررالميتدآ٠ضميرستتريعود فاعلها 

ر(ل(الوددمتح

فعلثةحمالة الخير لأن الميترأ، تقديم وجوب 
الميتدا.ضمير*لتريعودعالي فاعلها 

>مأ(العالإتنممش

فعاليةجمالة الخير لأن الميتدأ، تقديم وجوب 
المتدأ.ستتريعودعلى ضمير به فاعلها 

ر،(اليتئثتتاحلأةها

)٧(يمم اص 

التقيلمواحت المنيا كون وحسثا يخرم الأتان  المتدأ

تدرأمنك أرتع عملا ثث، أحنى  عملأمئلث، أحسن 
٠كرمحكاتها ال1رية مصر جمهوؤية  المربية*صر حمهوؤية 

٠حماتك تك لما  لتانك

يحسدني،عدوى  عدوى

اص>يكؤقم)٨(
اكمديم:واجب محنها الجندآمركن يكون يتل س ح- 

الابتداء(بلام *قترن )الم؛تدأ باكبماح. أحرى للمجتهد )١( 
موصول(.اسم رالمتدأ *عروق. ءوكرء الذي )٢( 

أد.بساضرضمحا•المفلوطفإلا )٣(ما 
،فعالية( بجميالؤ عته *حير رالمتد.آ نجحت، المجدة ر٤( 
التعرف(.في الخم سار رالمتدأ يبش. الإسلام ره( 



والماو1تو؛ا وْرونات إجابة الولءارابيي النحوالواضح 

)٩(رقم اص>؛؛ك إجابة 

رجْمح>يكفيالإ،>س:
• ٠٥٠١١االجمل امراب " ب 

الأوش.١^١٤ )ا(.الاوي:ص.ثممت 
بدأ.ربع محل سكون؛ي العر بي موصول اسم الذي؛ 
صالةالفعلية والجملة )هو(، تقديره: تتث، جمضميئ والفاعل مرنهمع، مضايع فعل ت بمتن 
الإعراب.من لها سإأ لا الموصول 

•*قدم خم رغ *حد ش لمجدول جاد • لت • الموصول الاسم خر ش داس الفاء■' ■' ثنن 
الaلاءرة.القمة الرغ وعلامة موحدمرفؤع بدا الجزاء•' 
المثوره,القمة الرغ وعلامة ٠ر٠وء؛ صفت الأوش• 

)الذي(.البدا خر رغ محل ش الأوش( الجزاء )يله لجملة 
 )T( تنهلونبما اعداة ازمن إنا

ومكقوية.كائة إنا: 
الثل١هر٠١القمة الرغ وعلامة مرمع بدا الناس' 
الaلاهرة.القمة الرغ وعلامة مرمع خر اعداء• 

الجن.بمحرف جر محت ش السكون على بي موصول اسم ما: جن. حرف اللام؛ ؛  ١٧
الموصولصالة والجمالة والواوفاعل، النون، لوت دس وعلامة مرفؤع مفايع سل تجهلدن• 

الإعراب.من لها محت لا 
أما.مصرالرث جمهويثئ )٣، 

الثلاAر٠.القمة الرغ وعلامة مرفؤع بدأ ت جمهويية 
مجرور.مفافإل ممر: 

مرنوعة.صفة المرية: 

جنمحل في الكون على بي صمير ت و)تا( الثلاهر0، القمة الرغ وعلامة مرفلع مر أمتا• 
إل.مضاف 

يلادنا.مناقلن كم )٤، 
مبدأ•رغ محل ش المكون على متتة خرقة ت كم 



اُددكارص النحوالواضح والثم الْيمح؛ا ييينات إجابة 

٠المرق محن ممتؤع لأته الكرة؛ عن تياية القتحة الجر وعلامة مجرور إلته مضاف متاثلر٠ 
.اكاهأ( ماوور«ت بخر، تالهان رالجاروالمجرور إله. جاردمجرورومفاف بجلالنا؛ 
(١٠يقم)اامح>يك هًُ|حالآ 

مولرالشاعرت

وئائ_عال1 'وأن أ وممبيد ولا زذايع إلا والأهلرن الماد ا وم
درحالمت،ت

الودسةوصاحب يده، ين ودبمة أوخمرذلك أوأمل عال، وتعارمن 'سحانه الحق اعطاى ما 
وتتعشمها.الودائع ءانْ إر مالئ، تركن أن ثحذار ما، يوما يستردها أن يد لا وتعار سحانه 

الأول:الشطر إعراّب 
الث،كون.عر منه نامة ما: نالها. ما الواوبمج، وما؛ 

الثلاهر0.الضمة الريع وعلامة مرفؤع متدأ الماد؛ 
لأنهالواو؛ ١^^ وعلامة مرفؤع، )المال( عر ُعهلوذ، الأهالون: ء١ءلثة. الواو؛ والأهلون؛ 

المالم.المدثر بمبمع مالحق 
المكون.عر ميتية استثثاء، أداة إلا؛ 

.^ UaJlالضمة الرفع وعلامة مر؛وع حٍر رداتع؛ 



واضال0ي،تي|' تْ)ونات إجابة  .اسا ص الواضح الم 
وجواالخم تقديم ثنواضغ )٠( 

)١(رهم 'ص>يك 

الت المتدأعلى تقديمه الواجّا الخير 

غيرئحئمةوالميتدأنكرة الخرجارومجرور،  يامحاحش 

الخئسالأك1ظشله1اصارة ائ
الخئ.نالأكاظشلهااكوارة الفرق*>ما م الاصقهاب * ١٠*

الميتدأعلى *مصور الشر  الئفيق

سوئعلىوالمتدأصمير الخرجارومجرور، 
الشرمض 

للإهمال

ميرسودعلىوالمنياص جارومجرور، الخم 

الخمبمص 

للتهاون

)٢(رقم اصريك لإ؛جاة 
الخيرتقديم وجوما سا  الجملعلى وءإلاه * ١٠٧"إنماء إدخال 

الستدا، عز متصور الخير  العاددصئ_إنما
عمنالعائدإلا -ئ 

الميتدأعلى مقصور الخير  سؤادالكام.المذق ئما إ- 
.االنjدإلا-زاداشام.

الميتدأعلى مهصور الخير  ٠أهوائه على انتصر من الخنصر نما إ— 
أهوائهعلى انتصن إلامن الختصث _ما 

الميتدأعلى *قصور الخير  ويانو.يد؛ من الناس نلم من الملم -إيما 
ولمانهيده من الناس سلم من إلا لم الم-٠١ 



العك(رايزء النحوالواضح  ألإ،زوالقبو ااْب'تيا تْ>إبتاذن إجابة 

)٣(رقم اصرين 

يج،لا ومحا الخبر تقديم فه يج—ا ما  دٌمودجار أد بظرف الاسم ص الإجمار 
الخبرظرفلأن عرالمنيا؛ الخر تقديم يجب  صدىطا؛ت

الخبرلأن المبتدأ١ على الخبر تقديم لايجب 
محخفمة،وصف.والمتدأنكرة ظرف 

الحوضفى كين سملث، 

الخيرجارلأن اليتدآ؛ عل الخير مديم يجب  حديقهنمزل اش 

الخيرجارلأن المبتدأا ملي الخبر تقديم يجب لا 
االإصاتة.نكرةمحخممة والمتدأ ومجرور 

الخصيةطى صورءفتاة 

الخبرجارلأن الميتدأ؛ الخبرطلي تقديم لايجب 
•ومجروروالميتدأمعرنة 

الغلاملثايع اش 

جارالخبر لأن الميتدأ؛ طلى الخبر تقديم يجب 
محخممة.ء؛ر ومجروررالمندأنكرة 

الثماءنجومفى 

رقم)٤(اصرين لإ|جاة 
التقديمواج، حبرأ التركب جنل  التركيت

يامالمائدة فوق  المائدةقوق 

كتابءرالأريكت  طيرالأييكة

نقودالوصاية محت،  الوصايةتحت 

أطفالالخزو خلف،  المتروحلت 

ماءلكومؤ ام 

ناصرونللحق  سق



والموالْب1ا؟؛إ وْوونات إجابة العالءارابز/ الواضح اكم 

(٥١يقم  مجا،هاصس
الخربعض على يعود صمير على يشتمل لميتدأ ■تحرأ جعله  التركب

فواهوهااللم لميالمي  الململتجايج، 
الميءإساءتهعلى  الخيء٠^، 

حثيتهلماحسااادس«  ؤالدنلماحط 

عئهاالمن يه ئياهى ما  البتبه تثاص يما 

صسؤقم)٦(

القعيم:واجب فيكو؛ءتها الخم يكون جمل رع ا- 
المدارة(.له )الخممثا الخاج؟ ثدوم ض  ٢١١
الجدأ(.عر ضور )الخم الخميد• عد الكاتب إنما ( ٢١

غيرمخمصة(.والمنيانكرة جارومجرور، رالخم • مكتبه المن ش )٣( 
المدأ(.ي ميت ص الخير بمص على عاد وتد ومجرور، جان )الخير • محاث للتغافل  ٢٤١

)٧(ااض>يكدض 

ب.إءرابالخملالآئت:

)ا(أينالشس؟
•مقدم حم يبع محذ المع؛ي ض بي امممهام اسم أيذ؛ 

الغلاءرة.الضعة الربع وملامة مرمع مؤخر مثنيا • الْلرثق 
والخير.المن ني صاناك نن المخالض انما )٢( 
ومكنونه.كافة إنما 

الظاهرة.الضمة الربع وملامة مرمع مقدم محر • المخلص 
•بدا*وحر ربع محل ش المكين يلي بي موصول اسم من؛ 

ورالكاف(أمديره)هو(، متتر، ضمير والعامل المقدر، الفتح ملي بي ماض فعل ت صافاك 
به.ضول نميا محل في الفتح على ميى صمم 

الكون.على مض جن حرنا ش: 

الظاهرة.الكسرة الهر وملامة مجرور؛-)في( اسم الثر• 





والقبوالْب1تيا ضنات إجابة ا»لعكارابيه النحرالواضح 

الخرمتد ناله أو الفاعل تد )٦( 
لقم)١(ص اجابة 

إما؛ها 15؛يجدن ٌا ديان بها الأحترة الأسماء إعراى  الجمل
لأن*وحرا؛ بدا تكون وهوأن واحد، *الجودااعراب همركلة يجب 

•كيلك وناله جح المشتق 
اليود؟أمهرومون ر١( 

ناصلأندتندتكون وهوان ءالتلامداوعرامرواحد، كلت ش يج، 
٠جمع وتال ثري المشتق لأن الخير؛ 

التلأب.؟)؟(اقابب 

ندننيناعل ناف تكون أن الأول؛ ت اعرابان ^^٢٠ ١٠كلمة يجوزش 
طريان.وتال المثتق لأن انءونبا«ؤحرأ؛ والت1»ىت الخير، 

طصد ناعلأ كون هوأن واحد، إعرا5؛ ءالجوادان! كلمة ش يجت 
مش.وناله مقرئ المثتق لأن الخير؛ 

الجوادانتايق  ١٠)٤( 

لأنمزخرأ؛ بدا تكون هوأن واحد، ءاليخلأءروعراي كلمة ش يجت 
.كدللث، وناله جع المشتق 

الثحلأءمسمحورون ما )٠( 

دصدمفاصل نائي، تكون هوأن واحد، ءالقالمازاإعراب كلمة ش يجت 
مش.مقرئوناله المشتق لأن الخر؛ 

)0أتكئوتالقلمان؟
د

)٢(رقم اصريى 

المسؤبيان مع الإعراما أوجه من تستحقه ما  المكانفى كلمة وصع 
الخال

الخير،مد ند فاعلا تكون أن الأول ت إعرابان ءالعامل® كلمة ش يجوز 
.مقرئ وناله مقرئ المثتق أن والب . موحرأ منيا تكون أن ت والثاني 

المامد؟)ا(أثغسن 

،•وحرا ميتدأ تكون أن وهو واحد، إعرات ءالمتامانء كلمة ش يجّا 
-مس وناله ء مثم المشتى أن والب 

انماقان؟)أ(أرايحان 

أنكونوادسافاعلصدسدالخأر،الأول! وجوزفىكلةْالخايرءإعرامانت 
السيتأن1لثتقثردوتالهثرد.انتكونم-تاوأمؤحرآ، والثاني! 

)مأ(ئ؛ظوباكتايئ.

موحرأ،ميتدأ تكون وهوأن واحد، إعرات رلالخجتهدونه كلمة فى يجسا 
٠كدللش وناله ه،جموع المثتق أن والمسذ 

الجتهاJون؟ر،(أثثايون 







االكارمحي اماضح النم والخيد الْبم}آ؛ا ت0رينات إجابة 

الخرءمد سد ؛اعل تائب ت الكسالى 

)٧(رقم امويير صًُإجالآ 
اكاعرتيمول 

حجابمنك أملت الذي ودون تنتنا الغجب يرقع أن ناقعي وهنإ 
وجعل-ابعندها سان سكوتي ئظانه ونيك حاجات التنس وني 

بأطمع ط محتك نيلي ثي يمدني لا ذلك لأن يقربك؛ واحش أدنومنك أن ليثا ينفعس لمس 
يكنيبل لقضائها، بها اضرiح إلى يحاج ممن ولت كشرة، عندك حاجات ولي إله. وأطمح 
لها•محانا منها ّكونى 

الأول:المن إمحراب 
الكون.على مبب امممهام أداة )هل، • نلها  ١٠بحب )الواو،: • وهل 

اشتغالهلهودها من مع عرآحره، المقدرة الفئة رسه وعلامة مريؤع بدأ : )jI^، نافهي: 
■عضاف؛^١٠ جر محل يي الكون على مسي صمير المكلم لياء المكلم، ياء بحركة المحل 
الكون.هر ■يتية نهب أداة أن: 

التلا٠رء.القتحة التصٍ، وعلامة ب)ان، متصوب مشايع يعل ترقع: 
الغل١ءرة.القمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل نائب الغيب: 

إل4.ومضاف ؛لرف ينا: 

•الخر سدمند فاعل ئريع، )أن المؤول والمدر 
متعلقالaل١هرة الفتحة التمب وعلامة متمرب مكان ظرف دون! الحال. وار الواو: ودرن؛ 
مقدم.خر بمحدوف 

•إلهه ضاف جر محل ر الكون على بي موصول اسم الذي: 
محتيي الضم على بي صمير الفاعل: وتاء الكون، على بي ماض فعل )أمل،: أملت: 

•^٠ ١٠مديرء: محذوف، والعائد الإعراب، من لها محت لا الوصول صلة والجملة فاعل؛ رفع 
•)امن، بالفعل ومجرورمتعلقان جار محنك: 

محلفي رالخر الميتدأ من والجملة القاهرة؛ القمة رفعه وعلامة مرفؤع موحر بدأ حجاب: 
نمساحال.





العالءارابيد الحرالواضح ولإذولإ وما إغ تهؤينات إجابة 

امحها.كرأمن أثق إن )٠( 
)لأ(لأثج1وسم.

رقم)٤(اصريك جابة 

،اده.الديني قواؤع ما )٦( 
)ينحادلاكناندلأثجين:هماد•

فهاو1آلأ0 وءناه ءإ0ْ عمل الخاء ش اب  الجملة

)ا(ئأمقإلأغمن،
.امماضالشد)إلأ(.

_اّم»لأاءيرمة. ١^^٠٠)ملأاودبئواّمئولأ 
الأمم.على الخم مدم — قخرئم.؟؛،؛ ١١ما؛ ٢٤١

.امماضالضد>إلأ(. الثيا؛إلأولتولناتح)ه(إن 

-امماضالضدxإلأ(. إلاثايث)!(ماص 

.امماضالضد)إلأ(. الصاعإلأمائ(إن ٧١
_اسم»لأأء؛رتةرة. صئرلأ نئرقئ م لأ )٨( 

الاسم.على الخم -تقدم  لأ(.اءنديكثاثاك
.انتقاضالءيد)إلأ(. قارئ)'ا(لأثا:ثللأ 

رقم)٥(اصريى صً"إجام 
إدحالهلأءءاJها ليحولصالحة جعلها 

،لأ0

دحولءلأْالسافىعا.م 
هضْشاعمل الخاملة 

الجملة

مورقةشجرة لا  مؤرقهثجن؛  غموالخم الاسم 
نكرمحن

مؤرقهالثجره )١( 

الأمحان

مسممعمهق، معص لا  —يهصعهم ه، مي.  غيرنكرةالأصم  متقيمهاكفوث )٢( 

دارواصعهلا  داروامعه غمدائم; الأمم 
س

الأرجاءالئائواص٠ه )٣( 

م؛ريئأقلام لا  مميتأقلام  غيرنكرةما،رإة الاسم  )؛(اقلائائرثه

جميلهصورة لا  جميلهصورة  غموالخم الأمم 
س

جميلهالصورة ره( 
الألوان

لأسْابممقا ممنصحاب  غيرنكرةمعرفة الأصم  >ا*<الثحابممم،



ضنات|ةوطولإولإتإجابة /٧٠٠ سا رص الواضح اكم 

)٦(رهم اصرين ماج1لآ 
 )١( i— مدوءة جمل )الئايأ:الثلأة م ماة الأولى الثلاث عاّلأم ايامة برإن

شد.إلا ١-إن ا-إنالجهر؛تحماو0. 
ئاشت.إلا القمر ٢-إن المقمرناجحا. ٢-إن 
'أ.إناسامإلأماخنّمامحا. الشام •ا_إن 

:ااثاية الثلاث الإلغاءم واجه الأولى الثلاث ني ءا،اة النايت برما( مدوءت جمل ت ( ٢١
اماسإلأدرة•ا--االةرا>،نطاا. ا_ءا
U.Y  الأيمرإلأس.آ.ماؤ الأزمان
اللأهيللأيحم.م-ماائالنلأما. مآ_ما

الثائة:الثلاث الإلغاءم واحة الأولى الثلاث ءا،لأش ايانة مددءأبرلأ( جمل ت رم( 
ا-لأمحابإلأ.قروء.ا-لأئ1ب.مروءأ. 
آ_لأءاللمللأشت؛آ-لأءل؛ثأ. 

م-لأئإإلأمرة؛.م.لأئلإمرئاا 
أدزأ:صل ممل ءلأتءالش على تضل جمل رخ رأ( 

عصب.-محن ولا القاضي غضب - • منام حذ يلان الْلالب نام ي- 
صحك.أوان ولأن الغاثلون يمحك - امتراحة. ماص ولاث المسافر تييح ي- 

(٧١ء*,سامد،هرم 

ليمريك 
ب-لءرابالأ.ظلةالآبم;

صامحا.عا ( ١ ر 

الثكون.على مشة المس* عمل عاملة نانة مات 
مضاف،وهو التلاهرة4 الممأ الرم وعلامة مرفؤع النافية اما* اسم • معروف معردئك• 

إله.مضاف جن محل مي الكسر على ءآس ضمير والكاف؛ 







املعك(راؤرم الواضح الحر اءزإج^جاءآيسء كيذ فو الياء ت0رينات إجابة 

ممو؛ظثإجاباد 

^خم»فيس«و»بم«
)١(رقم الانحرص 

وايس!:، 1tUiو1ءالزالدةمراخارإدخاو 

>أ<-ااسنثؤز.اشاتينافرات. )ا(.<ا
)؛(ئاصاوة1ؤكبسن.الأشجاننورتات. )م1(.ّا

)0فيوالإيائفيالأنفبموؤ.)ه(يتاسمحأ. 
)همس\صسنذتوم. الأندر ش اليئث يز )٧( 
)٢(رقم اصرير؛ا تلآ(جالآ 

الإعرابعلامة  الإعرابنوع  الزائدالجر حرف حيف 

بص

الجملة

الكسرة إءرابءدءي جائلاتالمات ما  را(ئاواتبمبابخت

اس اصليإمحراب  اضابممأليس  الضابلمي )٢( 
بكيف.

الكسرة إمابيهمءي ذابلاتلمتالأزماث  )مأ(لمتالأزهائ

ذابلات
الألف أخاكالمخايع ما  يأخ؛كالمخايع ما )٤( 
ال؛اء إضا؛يهمءي متقثلنالماس لس  )ه(لمزالغرا-ن

*ن" \ ١ ت 

اصة إمابياًاي  UاujUلتل مائضالتل )1(1 

الياء يزشأطثا التللمزشابما )٧( 

جشبما 
الضة أملىإعراب  سمدأماثلمص  ص(طقدءتيتد



ءكمهم فؤ ؛ L1Iناؤه تْودن1ت ^؟١٥٥ لم_اآتلكا لعإلcا ٠١رابني اراحح اكم 

(٣١رقم اصريك 

)يواسة(.وامعأ توانيالحجرة )ا(_ما 
ريمحمودة(.محمودة الأمور ش النجاله ر٢(-ما 

)دابمو(.دامحه الأيام رما(_وت 
ر؛(-ووركونمةقأمح(.

•)سم( يجمأ اشر رص )٥(-نس 
ريجاهزة(.جامزة موائدالثلعام لتت )٦( 
•ربمحاد( حارأ جومصر لص - )٧( 

ريمكلف(.مظ الأم حان >خ(.ما 
)٤(يقم امريك 

ثالزانية يابء مقرون والخر مش، بها رلاءسٌ اسم جمل ثلاث  ٢١)
يغافلين.العالمان سلس بتجروحين، الطائران س ل- 
•يمسرعين الساتران س مل٠ 

الراقدة:يالماء مقرون وخرها مالم، مؤنث جهع مثها كل م ءثسء اسم جمل ثلاث )٢( 
■ي٠uدات المادأات لمست ٠ * السافرات لمت  ٠٠

■يمحمودات الأمتيات ست مل٠ 

بال؛اءوالخيرمقرونا مذكرصالم، جح متها كث قي للجنس التائه ءمار اصم جمل ثلاث - )٣( 

•يواجفين المحادبون ما - يخاسؤين. المعلمون ا م- 
ينازلن.المسافرون ا م- 

والخيرالإ0ث، وبماء،ت ام ةيكدامْتهاءاه اسم يكون جمل ثلاث )،< 
الزائدة:يالياء مقرونا 

يكسولأت.الهناليات هؤلاء ما - بمترجات. المعلمات هؤلاء ا م- 
يحاقلأت.الفتيات هزلأء .ما 



الدلءارابني الواضح اكم فبزءليس< فه الياء نيا1أ؛ة ت0رينات إجابة 

رقم)٥(اصرص 

ب>لماباوبملالآثت:
 U)\( الوو.ضم الأتي

ادكو0.على مثي وص رالسء عمل يعمل ض حرف ما؛ 
الثلاهمة.الضمة رفع4 وعلامة مرمع  ٠١٥٠اسم الأمد• 
منموبالزائد الجن بمحرف لفظا مجرور )ما( حبر تصيرن زاياي. جر حرف الباءت ممرن 

مضاف.وص تقديرأ، 
.^ ٧٠١١الجرالكسرة وعلامة مجرود إله مضاف ت الوثة 

.ممنئن النعامة ناتا ما )٢( 
•السكون على بي وص السء عمل يعمل نني حرف مات 

,مضاف وهو مقى، لأنه الألف؛ الرفع وعلامة مرفؤع اما، اسم ماتا: 
ال2لاهمة.الكسرة الجر وعلامة مجرور إليه مضاف النعامة؛ 

منمربالم بحرف مجريي محر)ما، ت )نميرتين( جرزائد. حرف الباء مصرتين: 
ماويرأ.
.الجاهلات لينت )٣( 

للتأنيث.والتاء قألماضناقصمينيضاكع، ثز; ليت؛ 
الئلامة.الضمة الرفع وعلامة مريؤع انس* اسم الجاهلات: 
تقديرأمتصوب الزامم. الجن بمحرف لفظا مجرور محترمات: زائ.. جن حرف الباء: Jثحتر٠ات: 

ءااىأن4خراوس«.
رئ(لنانرالثعاهومحيوط.

القتح.على مسي ناقص ماض فعل ليس: 
٠ااظاهرة الضمة رفعه وعلامة مرفؤع ءفييء اسم ت الثثائ 

ممربالزاممه الجر بحرف لقتلآ مجرور ليس خر محبرين: زائل.. جر حرف الباء يممويين: 
تقديرأ.



فوقبو>آيسأا1أاء ذياْ؛ة ت0رينات إجابة مؤؤلك ١رلLلCا رامحي النحوالواضح 

)٦(يلم اصريك لإأجاة 
اكاءرتيمول 

نسحثمحة مذبؤ )، ث—ون—ا نمعن بموسك لب ذي يأ وما 
القمح:

رقداحد حش والشامة الفهم أهل من ليس أنه إلا لك ناصحا الناس بعض يكون ند 
يك.مكترث ولا للي ناصح غير والعقل احوالفهلانة يكون 

الإءراب:
»وسأ.صل يعمل الكون حمالي ملإ نقي حرف ما: نلها.ما بمب )الواو(: دما: 

وهومضاف.الثلاهرة، القمة الريع وحملامة ٌرفوع اسم)ما( • كل 
وهومضاف.الياء، جرْ وحملا٠٠ مجرور إلته مضاف ت ذي 

الظاهرة.الجرالكسرة مجروروحملامة إليه مضاف لب: 
 :،i،__5_ :)متموب، الزائاو الجن بحرف  ٧٠٥١مجرور )موتيك(: ذائد. جر حرف )الباء

إلىالفاعل اسم إضافة من إليه مضاف جن محل في الفتح على مني صمير و)الكاف(ت تقديرآ، 
الأول.مفعوله 

ضميرورالهاء(: ١لتلاهرة، الفتحة اكْب وعلامة مصوب و)مؤساك( ثان به مفعول نصحه: 
إله.مضاف جن محل ي الئب حملي مي 

اوسأا.صل عاملة نافية ما: ء١ءلفة٠ الواو: ومات 

وهومضاف.الثلاُرة، الضمة الرفع وحملامة مرفؤع ُُاُ اّم • كل 
الثلا٠رة.الكرة الجن مجروروحملامة إليه مضاف موت: 

إليه.مضاف جن محل ش الضم حملي بي صمير والهاء.' به مفعول نصحه: 
العاملةااماأ< حٍر أنه حملي تقديرأ مصوب لفتلآ مجرور ت )لسب( ذاتي• جر حرف اياء • بلثيب 

صل»وراا.



رايزءالنحوالواضح و1اؤجاءاا0قادية افمال تْرينات إجابة 

تْااوي؛اتإحا؛ه 

والشرؤعاتجاط أفالأي 
)١(رقم اصريك ؛جابة 

حيره اسمه

'مرقُحملة  الأشجار يالشروع مر يدئ 
انمل

أحذ

ءأدتقضث• الشف دمعقنب مر يدق 
الشر

أوثك

ءأن ١^٠١٢ رجاءرمععلى دق 
الخر

عنى

أوزارهاءاأتف<ع  الحرب ومعقرب ملي يدق 
الخر

تكاث

الصتضُتفارق ءأن  الص عررجاءدمعيدق 
الخر

احلولئث

شءيتتافرن جملة 
التاحهء

الشان دثءلىالثردعفي
الخر

تلفق

لقم)٢(اص 'اجابة 
والمضارعة.مماالماصية المقارة أفعال إدخال 

الأفعالامتماء 9ع ، عليها ~ منها مضايع له ورد 
اسلة

ئئرقالثمز تكاد  تشرقالشمس ؤ١( 

كائالئ>بمثذ. )ىالز>:ء
ثنبالفح:طوع. تثللعالشبح )٣( 

ك١دالزادثقي. )أا\وس'

الثوبس بموتوا أن الثاس ادثث  الردمن تئوثون اكاس )٥( 



1وْةاديةافهال ضينات إجابة ici^Mرامحه الحواراحح 

٠التثلش من سز أن الزيغ توشث  اممشين الزبإتنز  ٢٦)
المر|وض.على مضي أن الد.ائ كاد  الميضعر بمبي الداء  ٢٧)

٥١٧١تعم أن أوشك  الئ-محاء:نءاولأئ)٨( 

)٣(رقم اصريك مس 
1^،الخل ض اكردع اتحال ادخال 
•ثجو إلى يجيء ١^١^، أحذ ر١، 

•الوض عن الجنوديدويين شمغ  ٢٣)
يغمب.الوادي جنل )ْ( 
اثالإتتدم.تام )٧( 

ض.بمني الفلاح و(ظنو 

)٤(رقم اصرص صْإجاة 

هدءالأسال؛امباب >ع 
الئئاد:قترن.أنثا )٢( 

0(ظفقءئ:تغوإرالخر.

مثلان.الئ•بلأن علق )٦( 

الققراء.أقدالأغشاءتدانون )٨( 
النم.القناعقامونني (ب ١٠)

واكمدمنها( ^)١۵الاقتران حث من الخبر حكم  المحدوفالخر يرصع إتمام 

ثلةعلى من)أن( يتجرد  نشئأن السحن أوذك>ت، )١( 
من)أن(تجرده يجب  ٠تزدحم المدينة احدت )٢( 
درأن(اقترانه ، يجس )م(إحلولقاولأمان,ضر

ران(من تجرده يجب  المصانعيبتون الصتلع أنشأ )٤( 
ي)ان(اقترانه يجب  تزولأن المودم حرت )ْ( 

من)أن(^٥. يجب  أدرارمنيأحن.ن القيات ظئمت )٦( 

من)أن(لجريه يكتر  )ب(كائااقا1ثام.ث.،
من)أن(تجرده يجب  الأمةمودون رجادالعلم مب )٨( 
قلةعلى من)أن( يت>مد  يأتيأن الغضب ئنى )٩( 
من)أن(تجرده يجب  صدتونالموبرون ج*3  ٢١٠١

من)أن(تجرده يجب  يعملونالمهتدمون قام ( ١١)

قلةيالى درأن( يقترن  )مآ)(ثنكالعلةهتهي



العك(رابيد اراحح اكم و\الإج\.{اوْقا)وق افهال تْ)رنات إجابة 

ر0(اصريزدقم 
وجهماتخيرهمابران( م ئاتصؤنيقترن كالين مظلأن )١( 

يتتشر٠الأورأن حرى — ازظع. الأزهار خلوكى ا— 
وجهما)أن( من خرهما م المائع ٤^٥ تامحين كالين •ثالأن )٢( 
■ئتأهجا اللاصبا أخذ . سير، لماهر ا ء

يقم)٦(أصديك مأجابة 
تاقأتجملت م والشرؤع والرجاء الماليت أسال وصع 

١تحالاJمارة:

يأتي.المعلم  ٥١^- 
>يأئ أن ١لأتمحان وقاث أ- 

آتحاواص:
■ههمج أن اشق نى ع- 
أوزارها.صغ أن الحرب حلولقت ا- 

الشرؤع؛أسال 
•المطرينهمر ؤغ ث- 

للامتحان.يدرس _أحدالمنألب 
•*عاطهم إلى يتوجهون العمال عل ج- 
الموقلقين.ظمئ المديث ام ت. 

•صنونهم إلى يمشون التلاميد ءئب 

٢٧١دم امديك إجابة 

ينتهيالدرس -ثرب 

ازبمقد•اللاهي -حرى 

الأريص.يعابج الطٍب _أسأ 
■دءلتهء' يمارس القاصي فق ط- 
٠ءصٍدو4 ينمي الساعر لق عء 

اللأي.١^٤بموئ _امد 

تامةحملة فى اصتيال  والشرئالقارية أفعال من مضاؤع منه يأتي ما 
مشاعرهمتموت الأغتياء كاد  كاد

جوعايموتوا الفقراء1ن يوشك  اوشك

بالكرةيلعيان اكلقلأن يطفق  ممق

اكجةيحفدون المجتهدون يجعل  ،K









اليلءاراية الواضح ادم رواؤقنأج(( ٤١١٠)إة( اتاءفءزنّ لت0رذو1ت 

لئ^غق
)١(رهم امديك إجابة 

العالخر  العاراسم  المخففةوإنأ، نؤع 
حثمحن وأحواتها 

الإصادوالإساد

الجملة

متقون الكذب )إن(:ءا.اة ممقوتإن )١( 
سكم)لسس ت جملة 

حلاف(

محذوفضميرالشأن  ءا٠الة)أن(  تنقملمى أن نرثى )٢( 
حلاث

نقعك)لم ت جملت 
كيحش(

محذوفالآن ضمر  uطلة)كأن(:  )م(كأنلم"ضك
؟•م..٠٠

- ■

مهملة)إن(ث  هؤلاءالخودإن )٤( 

سلونليا 

رؤ(صديق )لا •' جملة  محدرفالسآن صسهير  عاملة)أن(:  صديقلا أن رأيت )٠( 
نأى

ذابلا(كن )لم ت جملة  محذوفصميرالشأن  عاملة)كان(:  )آ(ئذنالز>وكانلم

■ -

مهملة)لكن(:  جملأهنالدية )٧( 
صيقةشوارعها 

-

-
مهملة)إن(:  لقايت)م(لنااءاس 

لقم)٢(اصريك إجاة 
>ععليها المخففة ٠رإنأا إدخال 

إهمالها

ْععلها الخخمفة أ١إنة إدخال 
إعمالها

الجملة

هتما لْلمب أبوك إن  ماُتشت أباك إن  )ا(ابوكينلهن
لمهدباثالنيات إن  مهدياتالنبات إن  تهدئانالقيات )٢( 



وا,قاقاؤراق ه تخضه تْيينات ألإظبة: املعإلءارابزء اراضح الم 

هذو\و[وص م1ءممالمال ذا إن  دوانلثغترم)٣( 
لممانالمرات إن  سنانالمرات إن  سمان)،(١^ 

لقائزونالمجدون إن  يائزونالجدين إن  ثائرون)®(المجدون 

لئنيدإالقراءا إن  شدةالقراءة إن  )ا'(الةراءءشدة
لئلوعونالمقمرون إن  نلوتونالتفرين إن  نلومونالمقئرون )٧( 

لئفهالث إن  نفهالث إن  •فهالست )٨( 

)٣(رقم 'صريك 
حيرها اسمها ljالمخهفة( إدخال؛؛

علها

الجملة

ألأسلإرجطه:
اللأ.ة€

٠حاJرفالشأن صمير  لاسحلالأن ئث 
الخانةألمن ين الملامة 

)ا(لأنسرأإراائلأنة
الخامةألمتة من 

تحت٠ليس ت جملة 
جديدا؛الثمي 

محذوفالشأن ضمير  تحتقس بأن أيقنت 
جديدالشمس 

)أ(ووساشز
جديت

ارصاالناست جملة 
الغاية 

محذوفيرالشأن مص  الناسرضا أن غلمت 
ءا1لأممتق

ر'أ(رضاالاسءاةلأ
b'jjj

صعراتلاري ت جملة 
النش(

محذوفالشأن صمير  سترقدارمع أن وجدت 
الئطن

سنرالئثلنارمع قد )٤( 

اسيندمث جملة 
الظالمون(

محذوفيرالشأن مص  سبدمأن غلمت 
الظالمون

الثنالونصيئدم ره( 

يضيعالن ت جملة 
والناس(اه ين الرف 

محذوفالشأن ير مص  يضخلن أن أيقنت 
اللإثنناهوالتاس

محنالئرث بجح لن  ٢٦١
واذاس ٠٥١

>ءوابالص؛رجملة: 

محمودة(

محذوفيرالشأن مص  الميرعواتث أن وجدت 
محمودة

 )V( الثنرصواب
محمودة

ألأثثودامجمالة: 
بالأخلاق(إلا 

محذوفصميرالشأن  تودالأمملا أن ءل٠ت 
بالأخلاقإلا 

)م(لأتنوئالأنيإلأ
بالأخلاق



اطعك(رابته الحرالواضح أ؛؛أ،ا  .وافآة( وارة( )إة( ت0رينات 1جاوق 

رمم)٤(هًُاجاة،صريك 
علهاالمخمئة ءلكن، إدخال  الجمالة

اثنامثضثلدببداالعامالدرا-ذلكن  مضعلوبالتذلام )١( 

قيلاالريح لكن الأسواق ازدحمت  مملا)٢(>;؛ 
قيالوناكثع لكن موجودون الهتار•سون  )•أ(الفئاعقيلون

هنتاثعمنالأساتنبمة )؛(الأّعاننخمأ
رمءالمص لكن الحاربون خرج  )ه(الطرصدم؟

•ضحةالتوافد لكن الؤيح مت  لأ(النوافدستئ

)٥(رقم اصزص ُلآأجاهة 
اياطة:انممحس سئ؛ران( جمل ثلاث 

_إناوظشناذلأة.>إنطظي 
اك1مت.قن؛ الأبوانتئئثون _إن 

تالمهملة المخممة ب)ان( تتدئ جمل ثلاث 
•لقائر متصور .إن 

كايثة.الفاكهة .إن 
رسالة.لمود ١^!^؛ ن إ. 

تادءمحس يها)كأن( جمل ثلاث 
ضدة.الشام يتل لم .كأن الأستاذ• صمد يمر لم —كان 

المدينة.م الخم ماع ند ان ك. 
يمم)٦(اصريك مجأة 

الإعراب:في ُلإمحريفي 
الأيأن:الجمل ب-إَاب 

الندكار:>ا<.إن 
لها.عمن لا مهملة الثتيلة، من مأءقفة إن؛ 

الئلاصe.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع ميدا البخت؛ 
اث1ةاكلاهمة.ارفع وعلامة ٢؛^^ »(: لأمالمزحالةة. )اللام(: لمات: 





ارلا|كارامحي ااوا٠دح الم مكخك ؤافآقأ ، ٤١١٩، ٤١١تهفه تْر؛نات إجابة 
يمح

ولينه،شبابه ينس؛عنفوان الأيام من يوما يكن لم كأنه مني، الثرط الذي هذا لأبني يما يا 
نمها•الي الأيدي بها تبث لم الأمدان، *ي الش كالجوامر ؤيضيء نوره يلع يكن لم وكأنه 

الأول:الس، اعراب 
•حذوف.الثان صمير واسها المكون، على منية الثتيلة، س ثخسن كأن: 

الكون.على بي وتلما، وجزم نقي حرفا لم: 
تمديره:صميرمتم، واسمها: الكون، جزمه وعلامة مجزوم ناتص مخالع نعل يتتمى: 

)هو(.

ضر؛ع محل •،_ ••يكن رلم وجملة ، أيكن* خم بمحذوف، جارومجرورمتشان كالمن: 
ركان(.

فيبةتجاند«جردر•
التMذر.نلهورها من منع المقدرأ الجرالكرة وعلامة مجرور إليه مضاف الضحا: 

سرام الفم ٠^، مي محمص والهاء•' الألف،، على المةا.ر القح على مني ماض فعل محقاه: 
يه.مفعول ض؛، 

اسر.نلهورها من منع عاليأحر0 المدرة الضمة وسه وعلامة مرفؤع موحر فاعل الدى: 
ضميرمترمدير0)هو(.والفاعل القح، ض ص ماض يل اهؤ: ء1ءلقة. )الفاء(: ثاعتز: 
مبدأ.رنع محل الفتح،ي على ص محمير )هو(: القح. عر مبية واوالخال الواو: وهو: 

حالنم، محل ني وجمالة)وهورد_إ( الثلاهرة، القمة الرفع وعلامة مرفؤع حبر رطين،: 
.نفاءل»اهثأأ.

T T



ولثواتي 3C^Iمحذ تميناذ لجأف العالءارايزء النحوالواضح 

احالأد

اسل؛،ن وأخوص ءاق،، مما 

(١)

الخروفاياه:ارلأ: 
..( .يشايعون. )ولكنهم ت قوله ؛ي كن، ل- 

الالغ1ةتالخروف ثاتات 

التيالرائدة ب)ُا( اصالها ءإزات إلغاء وسب ، .٠ .أعرف. أن أردت اوئما ئوله في ئما، إ- 

عنكمنها الش الزائدة يرما( اصالها ،اأن،ات إلغاء وسب .٠، .الطرق.ءأقما ت ثوله ش ئما، أ- 
انمل.

الشالزائدة م)عا( اصالها ت ركأن* إلغاء وسب •*، ••نلخمة ش همم ءكأئما ت ثوله ش أسا، ك- 

ؤيجوزإلغائها:يجوز الي الخروف ثالأ: 
.درنث«( الزائدة ®ماا امال ت والسب .*، .نئiاءا.الأمواق لهذه ءمحما ت ثول4 ى ما، ك- 

(٢١يقم أصديك 

وأخواتها;ءإنء من ؛ Lilpحاءما أولات 
مييص.أباك أن محاءتي )١( 

غزر.الطن >1(إن 

قلتت•انملأ دلكئ ايامث محب رم 
ااضن.؛تتشا.خ.)أ(كأن 

متممون.الناص لثما )٥( 

الدف.ص رص الثمز كأة )٦( 
>ي(للأالخزضن.

وأخواتها:اوزا عن عامل صر جاء ما ثاتأ: 
الزائدة(.د>ما( لأتمالها العمل؛ عن )ئت)إن( صلت. الخق إلى ض إنما )١( 



رامحيالنحرالواضح وافوالها>1ةأ ظ ت0وونات إجابة 

الزاتوة(.لاتصالها؛_)U( انمل؛ ص )لكن( >ئت جوان. ائت ولكنما بميل ١^ )٢( 
الزائدة(.د)ئ( لاتصالها انمل؛ عن )ثئت)إن( يالكات. الأصاد ونما )٣( 
الزائدة(.يرما( لاتصالها العمل؛ عن )كأن( )ثئت الخوان. يعمل كأئما )٤( 
شؤيجوز الزائدة، د)ئ( لاتصالها العمل؛ ص )ئت)J؛،( الكدر. من حاله الخاة كا )ه( 

.ثلهل.اإءمال)وت،((.

الزاممة(.د)ما( لاتصالها العمل؛ عن )ثمت)أن( التجئ. ثكاة انما تلمون )٦( 
لاتصالهادص(الزائدة(.ه)للأ(عنالعمل؛ الئناصناهضه. )٧(لثلما 
رقم)٣(|ص>يك ُجْإجالآ 

يجوزوما منها إهماك بمبما ما  د)ما(وأخواتها1؛ ءإل وصل 
الكافةالزانية 

الجملة

الإهمالبمب  شديدءالثبمع إنما  شديالأةالرم إن )١( 
يجذالإهمال صغرتانإيماأدناالحصان  صغرتان.الحصان )آ(إنأش 

الإهماليجب  1^5،ضلأ الزرا٠ة أنما اعلمت  طؤلأالزراية أن )م(أءلمغ 
الثثق.

الإهماليجب  التاجررامأُما مرني  التاجرراح•أن )؛(مرني 
الإهماليجس<  كأئااJا٤مناة ١الماءمناة كأن )٥( 

الإهماليجب  الجمذنفأكأنما  اله3.ّفأ.)ا-(كاة 
الإهمالبمبمؤه  المتال٠ونأي١٠ ١٠كأئ كأزاثزآياء.)٧( 

والإهماليجوزالإعمال  مخئدالإسان لسما  اننغئدص(ثؤت،الإن
يجوزالإء٠الوالإ٠مال لبم.االثيعدائء دائمالربخ لث )٩( 

الإهمالبمب  الثتدغافلكنما حاصن الخادم  )،ا(اوغادمحا>لكنالئبم
غاف









العالcارائي الواضح اكم واةو|ت،ه|»إة| ط تْئ1|ت إجابة 

الأول:اليت ومراب 
•انمل ين كافة ؛ ورما( ونمب، تركي حرف )إن(: ائما: 

التعنر.عن؛لهويها تثع أحرء، على المقيرة الضمة رس وعلامة عرفؤع بدأ الدنيا: 
الثلاهرa.الضمة الرفع وعلامة عرفؤع محر ت هباث 

المقدرة.الضمة رفعه وعلامة عرفؤع على معطوف عوار: ء١ءكة. الواو: وعوار: 
الذلاهر0.القمة الرفع وعلامة عرفوعة فة ص: 

TTT



ااجنسا1نافية |لإ، تْوين1ت إجابة املك(رايزم النحوالواضح 

^شسا|تاتج إحاةِسميالأض 

رقم)١(امريى لإ|جالآ 
جر(.يحرف لمها لها؛ عمل لا ثلغا؛ )الأءهتات مج. يلأ الخمان )١( 
١)،،( ١٠عمل ءا•الت )،لا،: ١ نهٍن تزاح ثمحن لا )٢( 
نكرة(.ءٍر سرئأ اسها لأن لها؛ عمل لا طناة )ءلأ،: ايئت. ولا ١^٢ لا )٣( 

_(.)ألأ،: الدم.محر )،(لا 
امحمهاوبين بينها قدئبل لأئه لها؛ عمل لا هلناة ؛ )ألا، تثات. ولا صيان الخدمة في لا )٥( 

يفاصل(.
(.•_)هلأ«: )أ(لأثئاذثاكهاتيمث. 

اسمهايفاصل(.يتهاؤين ندصل لأنه لهاا لاعمل ثالغاة )•لا،: ١ ولاندح هجا؛ الممي،وة لاش )٧( 
١ءإن،( عمل عاعلة ت )ألا، تانطون. مومتض لا )٨( 

مأُرءة(.اسمها لأن ثالتاة؛ ؛ )ءلأ، ثش. هونيئ ولا محرم،، هوض لا )٩( 
معرفة(.اسمها لأن لها؛ عمل لا ثلغاة )ألأ،: قلمي. دلا نيئ _ لا ( ١٠)

)٢(رقم اصريك تأُإجالأ 
والماءالإعراب نوع  للجتس،الناقة ولأم اسم نؤع 

والسيالمعرب وييان 

الخملة

صبط ش مليراكح مك،  .مد)مض( )ا(لأح؛نأىودامرئمظلا
جمعلأنه اعر؛ على ميتى 

نم،.محل ش مؤنثاسالم 
(،٢٠١٥٠٢٠٠ )آ(لأقؤارا-ت،فىالمتان

ييمه لأنه الياء؛ ممرعلى 
نمامحل 

)مض(ثمري  مشاتمان>ما(لأظئاأين 

مب•حل، هم، اكح ض، مك،  )مض(ثمري  )٤(لأحوئنشغ
الفتحةنْب وعلامة ، متمو! رمعرب(يضافا  نئمومجود محاحن، لا )ْ( 

صبمحل ش القح عر محم،  )محي(ممرد  رأ(لأس3ٍإرالثلأ.ةمن
الخانةألمة 



رواءحرامحاساام ا1جنسالنافية ءلإ1 وه)ونات إجابة 

القتحةاكت وعلامة مضرم،  )معري،(بالمضاف مسته  )لأ(لأسأبمةتؤفق
جعلأنه الكسر؛ على مض 

نمامحت ش مالم »ؤنث 
يدّ( أوربافى صحراوات لا )٨( 

الياء، المموعلامة ممموى  ).عرم،(يالماف دٍيه  )ه(لأقافينفىاث؛رئبموذا
مضءلىاكحفيصنم(ا طالعات)♦ا(لأكواكن، 

•مب محل محب القح ض مض  س(طرد  ))ا(لأ؛اغفىالئرق
٠الفتحة المح_، وعلامة ميحوب  ؤ()معرمف مما  )مآا(لأئانئن،فىاسطن

(٣)

بهماسّ، خر إلحاق تع للجنس اكافة لا١٠ وه اصما الاسم جمل  الجمالة

شوم.صلن لأمما  )ا(متقنءنلت
المزولةمن ناج أمر؟ أبا لا  أنن؛)٢(أبو 

٠رفوءاثارايات، لا  رايات)٣( 

نائموناعمالهم فى لامجدين  أعمالهمهمر مجدون )٤( 
ملوممعروف، صايع لا  معروفصانع )ْ( 
نمما متشا صدمن لا  صديقان)٦( 

مسنجمماخ لا  مماح)٧( 

مخذولبارا لا  باربوالديه)٨( 

مبغوضقفل لاذا  )ا،(ذوفضل

مب(.محت ش الفتح على فهوبي مقرئ، »لأ| )اسم الكتاب. من أفضت سسن لا )١( 
ضب(.محت ش القح على فهوسي مفرد، ءلأ| )اسم الهر. ش حتان لا )٢( 
•نمب( محت ش مش لأنه التاء على مض فهو مفرد، ®لأر )اسم نخثويان. متشاكنين لا )٣( 

ص،(اطكرمحالمفىءحت جمع ضشاو1ءلأنه )اّؤمرلأامفرد، )إ(لأميينح1دون. 
نصب(.محت س الفتح محلى فهومض مفرد، |لأل )اسم شرة. مممدقئ لا )ْ( 
وعلامةمنهوب فهومعرب يالمضاف؛ سبيه لألا، )اسم ١ نجاع الحرين، في هاريا لا )٦( 
الaلاهرة(٠الفتحة الصب 



ا1جنسأإإء تْرياتات إجابة العك(رامحي الحرالواضح 

الصبوعلامة •نموب فهومعرب يضاف؛ الأ( )اسم يلتقيان. مشاغشن مد لا )٧( 
لأتهالياء؛ 

فيمالم مؤنث جمع لأنه الكم ٠^٠٠ فهوبي ممرد، ألا* )اصم محترمات. •انطات لا )٨( 
نهب(.محن 

)٥(يقم اصريى ^٠' 
لتجض:ءلأءس لأمم جمل ا_ارخ 

نادمان.٠جتهنين طالين ما-لأ جارءمعموب. مؤذيا لا - ١ 
الأجر.ظوuت بإخلاص غنمحن لأ،>ئيات - ٤ مل-لأذادينمان• 

تللجنس التامة لا، ه لأمم جمل ثلاث ءب 
ّمميحان لأحا>دبون ١ .٢ مستريح. حاسد لا — ١ 

مستريحات.حسودات لا ٣- 

اساة:ليبمس اكاإٍت ءلأ« امثلة نلاثة 
قاتلة.بلا صدمه المجرم ثتل — ١ 

"ا.لأفيانماركتاب.
اكل،رضي.ما.لأالخاوق.تتنولأ 

عملها نوعءلاه الجملة

LJLp ، فرفعت؛ ءيلء عمل
ونهستالخر.الاسم، 

للواحدنافية ألا،  را(لأتلميدءادايل-ديدان

اّئهاقبس 'إنُ؛ عمل ٌحت 
لأنه١ محننهب ش عرالفتح 

ونفعخرما.مغرد، 

للجضءلأءنافية  )أ(لأ-تذحالد

فرفعتْليسا؛؛ عمل عطت 
المقدر.الخم ونهجت الاسم، 

للواحدنافية ْلأه  )')(لأ:ق؟ةفياكدي؛ةيل
متترهات

لمت،ءإنء عمل عملت، 
الخبر.ورقمتا الاسم، 

ءلأءناف؛ةللءثس رإ(لأص3غيرءاخ



اُدإركارابيه الواضح اكم للجنس النافية ءلإ1 تْريناتّ ؛جابة 

الش■اأيلهالالأا،:اوم1ني 
ص،ءثل:ؤلأيجأشُممثللأثعاه.

كانإن ؤتتقب القتح، على مفردأ لكن إن اسمها يييئى ®إن* عمل وتعمل للجنس؛ ناب )٢( 
عمالها؛ومدتمأ تادمء. الدارأوالأمتقناعمش في ءلأرحل مثل: مضافاأوشسهايالمماف؛ 

أحد!.الدار في ءلأ مثل: 
,ءادااْ محنالت! ءلأ ؛ محثل لمس؛ عمل وتحمل للوحدة، ناقة )٣( 
الأ؛ مثل للمتئل؛ وتخلمه فتجزمه المائع القعل على تدخل الش وهي ت جازمة ناهية )٤( 

اكل
الالمشم ،صلى ت مثل ي|راء1فأ تقترن وألا أمر أو نداء أو لث؛اث تندمها أن ثل ولا ت عاملمة )٥( 

.المافرء 

تهرأء.ألا نقك ءئ مثل: لها؛ عمل لا الكلام لضة زائدة )٦( 
)٩(رقم اصريك لإ(جاة 

الإعراب:في ُلآًمحرين 
اوبملالآ;ة:ب-إءراب 

را(لأ؛شدنطتوتون.
الكون.على مشة للجنس نافية لا؛ 

مدكرسالم.-بمع الأنه نم، محت الياءفي على مني الأ* اسم مميبن: 
مالم.مل.كر جع لأنه الواو؛ رتحه وعلامة ُلأامرثؤع محر مذمومون: 

)أ(لأزنانر؛حطوود.
المأكون.على بية للجني نافية لا: 

وهومضافط.الثلاُرة، القتحة نصه وعلامة منصوب للجنس النافية الأل اسم زمان؛ 
الثلاهرة.الكرة جره وعلامة مجرور إليه مضاف ريع: 

الئياهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع الأ؛؛ خر مملول: 
ولازائ.لكة السافر تغ لا )٣( 
لها.ءسل لا نافية لا: 





ا»لكارايز/ ١^١^ الم ألطلميا]ناضاة >y« ت0وونات ١^١٥ 

الظاهرة.التتحت مب وعلامت •تصوب •قدم ضول،٠ حن: 

٠الثلاهر0 الكسرة جره مجروروعلامت إله مضاف ت الجرم 

إله.مضاف جر محل ي والجملة ااذلاهرة. الضمة رس عرنؤعوعلامة  j>-yفاعل ءذولت 

T



إإسْاتْئ1ات إجابة املإبمؤل،ا اُلعالءا رامحي ااراُدح اكم 

آالآرسا1ْسبمالئ|، ]جاه 

رقم)١(اص لإ(جام 
بمجوز *عرنة، سما( رلأ بعد الوام رالأسم الشاهقة. سما ولا الجبال سثق أجب )١( 
الموصولصالة الجمالة وتكون الشاهقة( رهي تةال.يرءت محذوف، لميتادا خر أنه ملي الريع وجهان• 

)ما((.ونقادة )سي( تةل«يروصاية عر أوالجر -)ما(، أوصفة؛)ما( 
فهفيجوز نكرة، ميما( )لا  Jbuالوابع )الاسم محامة ل، مدب ميما ولا المل.نآون ميعاقب )٢( 

تقديرإصافةعالي أوالجر ، )هومذب( تقديره محاووف، لسدا حير أنه عالي ؛؛_^ ت أوجه ثلاثة 
تمييز(.انه على أوالممب (، ١٠)ونيادة إليه )محي( 

صيما()لا  Jbuالواح )الأمم الفقراء اءاJة مميما ولا الخير وجوه *ي ماله العاقد ي*فو، )٣، 
وتكون( ١ م-اءاوة. )هي '' تقديره محذوف، لميتاوأ حير أنه ملي الربع •' وجهان فيه فيجوز معرفة، 

عرأوالجر موصوفة، نكرة أنها مالي لها أوصفة موصول، اسم ألها يالى -)ما( اصلة الجملة هذه 
١)ما(( ونيادة )محي( إصافة تقدير 
ثلاثةفيه فيجوز نكرة، ميما( )لا  Jbuالواقع )الأمم يينهم. أمير ميما ولا القوم أعجبني  ٢٤)
فرما(صلة الجمالة هده وتكون ( . )هوأمير. تقاويره محذوف، لميتدأ حبر انه على الرغ • اوجه 
)محي(تقديرإضافة أوالجرعالي موصوفة، نكرة أنها على لها أومحفة موصول، امم أثما على 

تمييز(.أنه على أوالصب، )٠١(، ونيادة 
فيهفيجوز نكرة، ميما( )لا  Jbuالواقع )الأمم عاجز- فقير ولامحيما الفقراء إلى أحجي )٠( 

محالةالجمالة هذه وتكون ( . فقير. )هو ت تقالير٠ محذوف، لميتدأ حير أنه على ت اوجه ثلاثة 
إخافةتقدير أوالجرعلى موصوفة، نكرة أثما على لها أوصفة موصول، امم أثما على ل)مجا( 
تمييز(.انه على أوالتمث، )ما(، وثثادة )محي( 

فيجوزنكرة، ّيما( )لا سد الواقع )الأمم مكر. عامل صيما ولا المجدون العمال سجيني )٦( 
الجملةهذء وتكون ( ٠ )هوعامل. • تقديره محذوف، لميتاوأ حبر أنه على ارم • أوجه ثلاثة فيه 

تقديرإضافةالجرعلى أو موصوفة، نكرة اسما على لها أوصفة موصول، امحم ألها على ل)ما( صلة 
تمييز(.انه على أواكب )٠١(، ونيادة )محي( 

فيجوزفيهمعرفة، ميما( )لا بعد اراتع )الأمم القعلن. ئجار ميما ولا المايتة ئجار ربح )٧( 
الموصولصلة الجملة وتكون ( ١ تجارالقهلن١ )هم •' تقد'يرْ محذوف، لمبتدأ حير أنه على ارفع 

)ما(.ونيادة )محي( إضافة تقدير على اوالجر ل-)ما( أوصفة )٠١( 



املعك(رائيي الواضح الحر حييثيما إاس0ا ت0>ينات إجابة 

سما(نكرة،بمد)لا الواغع )الاسم ج. جنثة شل شا دلا طم كن الهث )٨(يضث 
الجملةلتكون ( . )هوطفل. ت؟ديرءت محذوف، خرلمستدأ أته صلى الرغ ت أوجه نلاثة مه فيجوز 

عرتقديرإضافةأوالجن موصوفة، أنهانكرة ملي لها أوصفة موصول، اسم الها على ل)ما( صلة 
تسن)ما((.انه على أوالتصب )ما(، ونيادة )محي( 

(٢١رقم الانحزيى صًرجام 
هماتوجهان، سما( )لا بمد الواع الاسم في )يحوز سرقاته. سما ولا ال؛ناء رحرف )١( 

معرفة(.اّم لأنه إليه؛ مضاف أنه عر والجر مر' انه اربع 
وجهان،سما( )لا بملؤ الواقع الأمم في )يجوز محجرالكافور- ميما الأمجادولا أجب  ٢٢)
معرفة(.اسم لأنه إله؛ مضاف أنه على والجر خر' أنه على اربع هما• 
ثلاثةمئما( )لا بمد ارابع الاسم ر )يجوز حمام- إر ينئي ٌراح محيا دلا المثءاخ اكرء  ٢٣)

اسملأنه تمييز؛ انه على واكم، إليه' مضاف أنه على والجر حم' أنه على اربع مر- اوجه' 
١نكرة، 

اوجه،ثلاثة مثما( بمد)لا ارابع )يجوزرالامحم وئ. صديق ميما الأصدقاءولا احم، )٤٢ 
.نكرة( اٌم لأنه تسنا أنه على والصما إليه، مضاف أنه على والجر خر' انه عر اربع _• 

١^^هما؛ وجهان، صثما( )لا بمي. الراتع الأمم في )يجوز أحوك؟ ميما ولا الاس ايع )٥( 
معرفة(.اسم لأنه إله' مضاف انه على والجن خر، انه على 

هاتوجهان، ميما( بمد)لا الواتع الاسم )يجوزش العلماء. ميما ولا المالحين أجل )٦( 
معرفة(.اسم لأنه إيه؛ مضاف أنه مر والم خر، انه على اربع 

ميما()لا ج الواتع الأمم في )يجوز بماله. الفقراء يوامي عتي صيما ولا الأغنياء أمحاير )٧( 
لأنهتمييزا أنه والمرعلى إله، مضاف أنه والجرعلى حم' انه على اربع م،* اوجه، ثلاثة 
نكرة(.اسم 

وجهان،سئما( بند)لا الوام الأمم في )يجوز الأدب،. كتم، سئما ولا اومحتمه احم، )٨( 
معرفة(.امم لأنه إله؛ مضاف والجرعرأنه خر' عرأنه اربع هما• 

)٣(ؤة|اامزيك لجْإجاة 
والجر(.اربع )يجوز الاستقبال. موثة ميما ولا ثميتر المنزل أثاث، )١( 
والجر(.اربع )يجوز - الأمجار متقر ميما ولا جميله اضبم، مجنانلر )٢( 
والجر(.اربع )يجوز الكناية. وئت، ميما ولا الهدوء العقلاء يجس، )٣( 







نا»ةللآض.لا: امتراضا. الواو: ولأبا: 
وهومضاف،الئياهرة، اكذن انمب وعلأمأ منصوب للجنس الئامة )لا( اسم )صي( سما: 

زائدة.ورما( 

وهومضاف.مجرور، إله مضاف جاح: 
مجرور.إل مضاف همرو: 

أخك.ثا ولا التلامدصوّءم غث )٣( 
اكح.محلى مض ماض سل حنظ: 

الظاهرة,الضمة الرفع وعلامة عرفؤع فاعل التلامذ: 
وهومضاف)هم(:الظاهرة، القتحة اكب وعلامة منصوب به مقعول، )دروس(: ت يدوسهم 

إله.حرمماف محل ش الكون عل بي عممل محمر 
للجنس.نامة لا: اعتراضية. الواو: ولا؛ 

وهومضاف،الئياهرة، النتحة الصب وعلامة منصوب للجنس اوافٍة )لا( اصم )مي( صيما: 
زائدة.ورما(: 

والكافوهومضاف، الخمسة، الأسماء س لأنه الياء جر، وعلامة مجرور إليه مضاف أحيك: 
إليه.مضاف حر محل في الفتح على مض ضمير 



رابيهالواضح الخر |لهر-؛وص يتوب }£ا تْيينات إجابة 

)١(يقم 1ص>يك 
ماناسه المهللقالمنعول عن الناس، 

عرنومهالدلالة  ماءاو0أثم 
إلىالضاثة لفذلة»ثإأ|  لإالعناية

لهصفة  كمحرأ
•رادد،ل4 ءو٠ا

له•رادف!  دكدبأ
عددء دسن

ءدد0 ثلاآ

الإشاد؟إله ذلالث،الإجهاد

لهصمة  اكر

يقم)٢((صريى لإ(جالآ 
ألمطلقالمفعول نايِإ  الجملة

تلاوةاحس  الهممحّ;لأوةالقارئ را(تلأ 
معمما )أ(نسانمثائالطربم
اربمأ الئقارأرطنين )٣( 

النومبمص   )G منزعجامئ، حش النوم بمص الميص مانام
ائبكن  )ه(سالائؤءنهلإس

الذغرى >أ(هيلمالتياوئائميى
المعاملةهال  المعاملةالتاّنهاوء >ب(الئجتالئهئبلأيامل 

)أصفحه(ض الهاء  أحدعن أصمغه لا صفحا محه صفمته )٨( 



للخؤمم ؛نؤب |هاضءت ]،؟١٥ املعك(رابيد الخوالواضح 

اليئل الجمليدعونه ئجحث، إذا )٩( 
التقرى اقرىزدعا صديق ا(أوللم )٠ 

)٣(رقم ا|تميفي صًُإجاة 
ال1ّئ.ّحظ.)ا(ائل 

الماذش.)٢(أبيض 

 ( ٤ )Jbu  حلمن.إله رجع الغفب تلك عقب ان
١^!)؛الغن.الهواء رْ(أج4 

)٤(يقم اصريير 
الإتقان.مأ المهندسون أتقن )١( 
المساعدة.تلك، الكسلان *اعدت )٢( 

الذ.رم؛الموق ذلك تللخ، لا )٣( 
عمأ.المتقن الأمتاد صرب )٤( 
نرددأ•الاجح همح )ْ( 

يقم)٥(امزيك 

)ا(اةلأالم٠انأربا.
اسا<ت،ق،لءلأ.أكلت )٢( 

احد.مروعا لا زاءة يتروون المثتتون )٣( 
إ،سراعا؟الدرسة إلى اندم، )٤( 

يرا؟والديك الى من هل 

(٦١رم اصس  ٠١٠
شأ.الجان حاف )١( 

المسارضلأؤ)أ(ثى 

عصا.المسيء صرب )٣( 
القهقرى.التلمياو رجع )٤( 
با.الخجاج ف ١١٠)٥( 

نله.أحدأ أحترمه لم احتراما ا-وث )٦( 
٠الإت،،اُس، مص مسه الا٠اا أتنن، )٧( 
قدها.اتين٠ اللاعب صزبؤ )٨( 
ممرأ.الفندق اكرئا )٩( 

الؤ؛ات،.الثم إلى )♦ا(ةلنُئ، 

الإهمال.مص أهعلت، إن ئأص لا )٦( 
حئئل.انم الدرس حفئلث، )٧( 
٠وبه عتمين اللاعن، ونس، )٨( 
توكيلا.شووأق4 الشرJلث,٠ أناب )٩( 

١يسيرا الضعيمه مثى ( ١٠)

المآمه.كن تسأموا لا )٦( 
الخوف.مص المقرب من حمت )^١( 
الإحسان.ذلك، المكين إلى احنت )٨( 
أحدأ.احترمه لم احتراما المخلمسن احترمت، )٩( 



يقم)٧(|ص>يك إجابة ®٠ 

ُلآمح>يكسءلإعرب
^;١١الخل ب_إماب 

ال؛ةؤ.ئث يك نقت )١( 
يبعسد م المم ض بي ٌمءر دالتاءت الكون، على مني عاص سل )نيق(؛ ذص' 

ثاعل.

• ٠٨٠باكل جاردمجردرملتأن ت ثك 
وهومضاف.الظاهرة، المرالقتحت وعلامة منصوب المطلق المفعول عن ناف ت كل؛ 

الئلا٠رة.الكرة الم وعلامة مجرود إلمر مضاف ت الممة 

)٢(ءئشاشuلمiم.
رثعمحل ثي المكون على مض صمير و)نا(: الكون، على بي ماض فعل رعطف(؛ عضا؛ 

فاعل.

بالفعل)صلف(.ومجرورمتعلهان جار ؛ ٥^١٠
وهومضاف.الظاهرة، الضؤة اكب وعلامة متمرب المعللق المفعول عن نائي، ت مثل 

ضميرمصلورالكاف(؛ التتاهرة، الكرة الجر وعلامة مجرور إله مضاف )صلفا(؛ صلفكم؛ 
للجع.والميم إله، مضاف جن محل ش الخم على بي 

رمأ(نمثذساهم.
ربعمحل ثي المم عر مني محمتر والتاء؛ الكون، على مبي ماض فعل رمس(: نعتت: 

فاعل.

المعللق.المفعول عن نائب نصب محل ثي الكون ^٠ مني إيارة امم ذلك: 
الaلاهرة.الفتحة اكب وعلامة *صوب دل العي: 

)٤(تدزلإيلافنكاء.
•القح على مض ماض فعل • جلس 

الئلاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل • الرجل 
الظاهرة٠الفتحة اكب وعلامة متصوي، المْللق المفعول عن نائب القرفصاء: 



أرروبمأقق؛تررئ؛نأم إلهابق؛ (رانجه،^UJcالنحوالواضح 

؛١٠رم ص ®".س 
الإضافةنؤع  إو4المضاف  المضاف

سميه )الهاء( دب

سمق م عناد

سميه س 'ظ
لمه الئعقى ئجم
له الهلكى ننقذ

له الرجاء عظم

سخيه اللل صراد

معتؤيه الهاد قاض

سميم القمر صوء

سميه رالممم  شعاع

له الشجر ءءمّق_4

له المحن محن
ل4ذاثت )ْم( داس

سميه >هم( صمالر

سخيه المكلمياء  جذ

سميه جملة)أوحشتي( إذا

معتؤة )الكاف( ذكر

معتؤية جه)اكثت( إذا

سخمية الأمور اذئة

سخميه )ما( كل

سخيه )الكاف( ند





iiiu^yiت0رونات إجابة (_Jcرابزم اراحح النم 

المضافلأن تعرينا١ استناد )كثرة( المماف -
معرفة.إل 

الأتانةسن )ْ('كمءاسام 

لأنالإضافةلفقلثة.
)ا-(ئءإ؛الئن:اةىالثث

رقم)٤(اصريك 

لأنا رضمتي( المضاف على دخول)أل( )يسغ النهر• ضمتي الأشجارعلى يغرس )١( 
سومم(.الإغا؛؛ 

لفتلثة،الإصايأن لأن المضاف)ثشرو(ا على دخول)أل( )يجوز تبمضون. مثيروالفتن )٢( 
درأل((.•مترن إل المضاف وأيضا ا مالم مد-كر ج،ع والمضاف 

لأنآ والضاف)تنم( المضاف)يوق(؛ على دخول)أل( )يمتع المال•بمم قوق الثلوج )٣( 
مضت(.الإضانة 

م«رونح(.الإضاتة لأن المضاف)ايتاء(أ عر دخول)أل( )يمتع )،(بجسالوءلرأابماه•
الإضافةلأن المضاف)ثروة(؛ على دخول)ال( )يمتتع أنصها• ذراعي من مصر ثروأ )٠( 

مذكرجمع والمضاف لفتلثة، الإضافة لأن المضاف)نربع(؛ على دخول)أل( ؤيجوز معتؤية• 
مصية(.الإضافة لأن المضاف)أرض(؛ على دخول)أل( ؤيمتنع سالم، 

لأنوالض.اف)لمان(؛ المضاف)تلب( على دخول)أل( )يمتع • ولماته المرءيقلبه )٦( 
مضة(.نهما الإضافة 

الإضافةلأن الضاف)قاهاوا(؛ على دخول)أل( حاضران•)يجرز الحادث دادا-ا )٧( 
Jااالا(.مقترن إله وأيضاالمضاف وهومثس؛ لقتله، 

الإضافةلأن المضاف)مادحي(؛ على )يجوزدخول)أل( • ديهك في بمادحيك تثق لا )٨( 
الإضافةلأن المضاف)وجه(؛ على دخول)ال( ؤيمتح سالم، مذكر جمع والمضاف لفقلئة، 
مضة(.

ره(دهم ام>يفي ُاجاة 
•درأل*( المضاف اقران )يجوز وطيهما• خادما الج؛ا-يان )١( 

المضافدرأل*(.اقران )يجوز ■حاومواوطابهم•الجنود 
و_ااالاا(.المضاف اقران )يجوز • اييارين ماها )٢(هلأان 
.داألا( المضاف )يجوزاقران • مائتوالميارات مولأم 



 _iyسكارص الواضح اكم امء\ إؤظابم<دوينات؛

المضاف؛اراوا(.)يجوزاقتران )٣(ئا؛تامنيهامتعضان> 
•مارأل*( المضاف اقتران ريجوز • تيئضون مجهوامسهم 

ب'ال((.المضاف ريجوزاقتران الممن. ئتقداأمغ )٤( 
داالا(«المضاف تتئذوالرش•)يجوزاقتران أمؤغ 

المضافاقتران )بمنع ايتان. اصتاتن غلأثا )٠( 
•بارال،( المضاف اقتران )يسع أتيتة. المحس، اقلمة 

•،( jU-jالمضاف اقتران )بمثنع ءلويلأن. الجنين متقا )٦( 
دأال€(.المضاف اقتران )بمتتع الجماو اصاق 

المفافاقتران )بمنع الدانين. تاءي ثنت، )٧( 
المضافاقتران )يسع الدور. ايية كتنمثر 

درأوا(.المضاف )يجوزاقتران الئلتين. حامحلي رايت )٨( 
,دااأل|( المضاف |ءر|ن )يجوز الأملأم. حاملي راست، 

.د*الاا( المعاق اقتران )يجوز • الجيشين تاليا انصر )٩( 
دءال،(.المضاف اقتران )يجوز الجيوش. تائوو انصر 

يقم)٦(اصرص لإ|ج،م 
٠|الطث، إذا أجيش )٣( الماثرون. يتيم مث، - اتنئ، )١( 

)إ(ةكلمءيثإنمإض،صم.الشمس. اثرقت، )ممازث،إذ 
زمم)٧(|ه>يفي هْإجام 
.Jjxiالم إذ قلقت . jLjlالحر؛حنث قلتث، )١( 

اليئ.بمئ،إذأظللم اليؤ. )ىبمت،ءسث،أظللم 
•المواصث قور إذا المكش تجبت، قورالواصم،. حنث الئكى تجنستر )٣( 
الأزهار.إذئئتحت، ترهت، الأزهار• قس -صث ترمث، )٤( 

)٨(رقم امريك جابة إ٠ 
الأيأ•الأعثلت س ؤبثاؤءعرالنتع الزمان اسم يجورإعرابه 

المرين.ادن حين عر سهئلث، ( ١ ) 
الرمحق•محاغ رض نقى )٢( 



اداننحدغس.رمسا 
الجد.قح توم عإد.ا )٤( 

الجملة.إلى •ضاف ميم الزمان امم ان والسب؛ 

رقم)٩(اصريى ^٩' 
الئكينواكح،م:المكلم الأ.ظةالي؛جوزفيه 

متهوصا،ولا •قصورا، ولمي المكلم، ياء إلى مضاف )الأم المهدئون، إخواني عولا* )١٢ 
مالما،٠مدكر ج،ع مجموعا ولا مثى، ولا 

•تتوصا،ولا •قصورا، ولمى ي1ءالمكلم، إلى مضاف )الأم الخير. إلى مرشدي أنث )٢( 
•سالما(.ماوم ج،ع مجموما ولا مثى، ولا 

س؛المكلم، ياء نتح مها يجب ال؛ي الأمثلة 
كلمةني ومحومثض المتكلم، يا. إلى مضاف )الاسم منلمؤ. وجمح والدي أمحليع )١( 

١كلمة)مشى(( م مالم مل.كر وجمع )والدؤ(، 
وموعقصور(.المكلم، ياء إلى عضاف )الأمم ١ علي !^ ٠٥لهم عداي )٢( 
وعو•تنومي(.المكلم، ياء إلى مضاف )الأمم الخير. إلى مادي أحوك )٣( 

ُعومش(.المكلم، ياء إلى مضاف )الأم الإبصار. مكنا باي  ٢٤)
وعومقصور(.المكلم، ياء إلى مضاف )ه(مواييهابادورث،ا)الأمم 

وعومثى(.ياءالمكلم، إلى مضاف )الأمم )آ(ذناءاينهمكان. 
(١٠)رقم رصرين 

ناقة:جملة م مضارأإف الأنة الكلمامح، من كلمة كد جمل 
الورد.راتحق شممت، ٦- كرم. من اللص ست، ثوءاياب ١- 
الشمس.بضوء المجوز امتدثأت ٧- الأءل٠ال. إلى الثفرمحثة حلاوة ٢- 
الخزل.خر منك نزلت A" ٠ السل ماء من شريت ٣" 

الأمد.زبر س الخاص ٩-رعب اعاب. صمحات اممل ٤-قلب 
القاكهة٠عصير شريت — ١ ٠ الأشجار. اغمسان على الخلأبل غردت ْ~ 

(١١)رقم اصريى 

١مز^ الضنيع ميق - ١ 



اسارامحي _ ادم ٠^ إجابمضت|تبم 
J»U_Y lصوس±\ئ%ذ.؛\

ه•العاص بن ممرد العدمحأ ممر جمهدة ٣-؛،^ 
؛.شام

عثايون.المكرمحومحسونهم . ٠ 

اص>يكدةأاآا

إله:يالمضاف عرف مضاف متها كن الجدأم اسمٍؤ، جمل اؤع )١( 
_لمالمك>ي.البا؛.ناب. .ارتفاع 

•باهت المكشتا ضوء ٠ جميل. الوردة ون ل. 
تإله المضاف حصمحى مضاف مثها الخرمركل اسبميأ، جبمل اييع )٢( 

كأسظل.هذا , هذءعما
مهئدس.مْلرة تلك عالم. ٠لالب ذلك 

ولابالإضائة يكتب لا مضاف لمركد«تها المسول؛1، سلئة، ايبعجنل )٣( 

الخير.ثاعد احترث *رايئصاص،ظر. 
العهد.حافظ بجك الحالق.  ٠٠۶مربث 

إله:محمال محلول محصدر ض،  ١٣كل يصل جمر أرع )٤( 
اكبمة.أبعد إن4 حيث المسافر قيل أ٠ 
.امحتحان عانر منيل إنه حيث يدرص ركنه ت- 
غلمت.المدرسة أيواب إذإن الكسول اء ج٠ 

الهلاك.علير سارق \دأووض إذإن الدواء .أحضر 
:اJواضع اصشقاء ح بآل، محقترن محضاف عالهمر محتها كث يصل جمل أيى )٠( 
محثاب.المعف المع؛ر، . ناجحان. اساذهمحا وال؛كا ا٠ 

•بوض الناص أمتار الهاتك ؟ آبائهم.حامودُن. .المليم 
(١٣)يمم 1م>يك هًإجابة 

وفغيا؛المريجوزإسكائها المكلم ياء إلمي ليمضأل امحئلؤ أر؛هة )١( 
باتمام•كتابي -ران 

جاب•بين جتراتي -أمامل الثنهاء. مراحلاق بفم، ربآ أؤ 



محوسسء^ٍس_حممثعث
قغهاتيجب الش المتكلم ياء إلى للمضاف اهثلت أرمة 

مجيد.ماض -ماضي الإسلام. هدى -ئداي 
متجرالأفاضل.إلى جلت، - المموبان. ءا|ماي -جاءني 

إلاإرالبمالت:ثضاث لا ظرف ض كئ.تها يسخ  ٣١ثلاة )٢( 
التهار.أدير إذ المللأب امحرف - -احرجمثاصمز،ءلاس. 

•احتاج إذا اعدالمحتاج م— 
الميهم:امماءللزمان ثلاتئ 
التاس.يخرج رلت الناس.آيك خريج رئث آته 

•مخ حض أزورك فراؤك• حتذ أزيرك 
Iتمموق زمن أكافتك تنونك. نمى اكافتك 

(١٤)رقم اصزيك مس 

الإءديىصْم>يكديا
ب_لءرابالأمثالتالآبم:

ملومون.داجتهم نثيلد )١، 
للإضاثة.النون وحدك سالم، مال.كر جع الواولأنه رقمه وعلامة مريؤع بدأ ثهيلو• 
علىبي ضمير والهاء؛ الث1اهرة، الكسرة المم وعلامة مجرور إليه مضاف ؛ رواجب( واجمهم 

١الجح علامة واليم إليه، مماف جر محل ش الكر 
مالم.مذكر جمع الواولأنه رفعه وعلامة مرفؤع جمر • ملومون 

النلءرءينسا.ناضل )٢( 
القتح.على مي ماض تحل فاض: 
الثلاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل المحل• 

ءلمح،تمفجر•
مضاف.وهو جز، محت ش الفتح على مبي مهم زمان اسم من؛ 

رتحرمحل في المكون على مي ضمير ورنا(: الكون، على بي ماض خمل )يض(: نتنا: 
إله.مضاف حث مأءا؛ ي وجملة)ضنا( فاعل، 

بها.أممتن الش بماي أنث، )٣( 
بو.ا١رنع همرمحل القح على ضميربي • أنث 



رابزءاراضح الخم متْئت،ت1و3ن1مم1وابم 

جرمحت ني الفخ ٠^، ضميربي والياء• المقدر؟، الضمة الرفع وعلامة مرمرفؤع • بمناى 
إله.مضاف 

صمة.رفع محت ي المكون على مي عرصول اسم الي: 
تتقديره متم، صمير والفاعل الثلاهره، الضمة الرخ وعلامة مرفؤع، مضايع فعل أبعلس؛ 

١٧(.)

منلها محت لا الوصول صلة بها( وجملة)أبملش بالفعل)أبملس(. متعلقان ومجرور جار بهات 
الإعراب.

أردت.بخ اجلس )٤( 
راتت(.تقاويره: ضميرمتر، والفاعل الكون، على أمرمبي فعل اجلس؛ 

ص.محل ؛ي ؛^ ٠٠١١على مي مكان ظرف ت حث 
فاعل،رفع محت في الفتح على مم صمير والتاء: المكون، على مم ماض فعل أرذث: 

إله.مضاف جر محت ،ي ^^٠٠ ١٠وجملة 
(١٥)رقم اصريى إجابة '®م 

نعقتيل لقإلى رإ ؤإذا ا دبهإذا راتجأ ث، والنئ
٠المث، شمح 
والتئمالترو< عويلها ؤإذا وصت،، ه رضيت، القليل اعهليتها فإذا عله، تعودها يا تعتاد القس 

١بالقليل ترص ولم اءتادمح 
إله؛ومضاف مضاف من المت، م؛  ١٠

إلهالمضاف  المضاف

،ارءتم١ااجملة:  1ذا

يملة:»رئإرص إذا

جمققت

TT



يثإلف

سمحمم
_'ip

طبمّمترضمحمء

أمحأ6في
طمخٌؤٌقله





والاصا،اإإفه|و ص ايينووايهوب اهثآل\غ مءارابزم اكحواراحح 

تصأقِهمس

وادسمال ١٥٥٥١هن والخعزث انمئني 

الأمثلة:

الأمحاومن المحي )١( 

الغائب.حقن التجارنُغوا.نمحشالهم>,.

اباق•أثبغ 
الثلأم.أش 

افاب.ظررن 
بالئهد.أنما 

الجاJاد.اتركي 

المفللوم.لأئصنن 
الحثا:

الثاث:أئن.ءْإي•لأجيدن 

ؤإنك•مقاله، تعرنه وأحواليتائها المشه الأسال الأيتدابأ المد.ارس دروس في 
اس؛هذا قواعد ذاكرتك إلى لعادت أشائها بجا ومت، المايقه الأ،ثلة لوتديرث 

الأمرنعت تالأؤرلث الثانية والطاتئة بتاته، وأحوال الماصي تئ.ئرك الأمثلة س الأولى 
متىالتي والأحوال المني المائع صور جك ثغرض الأحيرة وال؛ااتمة بماله؛ وأحوال 

علها.

فيجازؤإجمال.س اليابه هذا تواعد ذكر سوئإلى أن هنا المنيل من نرى ائا على 



القواعد:

ثوءالمد واسارغ والأم، الثاصي، محو: الألخاو من النمحي )٩٧( 
ااةؤكدأزمني1لإثاث.

إذاالقم وعلى ئهلإج، وكؤ بممر اتحد إدا الشكوني على تش الماضي ( )٠٨
دلك.عدا مما المئح ُءليى اتحدعواوالجماعة، 

آويتحديوثيء ولم الأم صحخ كان الشمحوءإدا ض تش الأم ( )١٨
آوهياله التوكيد ئون ٧، اتحلث إذا القئح وعلى الغنوة، بوئون اثملغ 
الهوءحيف وعر الأجر، ثئثد كان إن العلة حرف حيف وعلى حممه، 

تخاثتة.آو1ة آوواوجماعة امحن آلث خ اتحئق إذا 
آوحفيْثللأ،،ئؤيله التوكيد كون يؤ اثمال£ا إدا المئح على تش الئضائ )٢٨( 

اثنؤو.كون إ4 اتصلت إدا الكون وعلى 
قرين)١(

منها:بتاءكل حاد وبين يأي، محما المتتق الأسال نين 
الغض:انته إلى بها تث وصثة ين وجهة اه لإم علذ الإمام قال 

ولاءات؛ة منها أخر أرلجإلأى لم قإتي ،؛ الئيظُ ويامع ،، النمسحبمأأحاك انحص 
لةفامتتق أحٍالث، تفة أردت ؤإن لك، يلمر أن يوجث قإل غالظك؛ لثى ؤلى ، مب ألذ 

قاطراكون الفل ين يإنممن الأّثلأ، في ماشرأتما يكون ان لفاء المرجب الاتصال ثض»لفي أ.)١( 
اوغيرملموظكءواوالجمامة'راياءألعخادةا؛يتحو؛لتذمان، ك'الم<الاثنين'ثينحو؛ .الئونل 

المحذونألكتئيف.يالتون *عؤيا المضاؤع كان كلمذيكلمن• 
سها.عا كل س حالمة ا-بمالها الصب؛ اخاك امحص )٢( 

احتماك.واصرير اكئلمه الغغل؛ تجئع  ٢٣)
واحد؛.ءية الماءونحوءيزحز« عن القليل ١^٠٠؛ )٤٢ 

المالة.المنة؛ >ْ< 



ااْبموو|سص|لأفطلوسؤثي اص رامحي الخوالواضح 

ولاقلنة، ق قضت حيرأ ياك هلي وتى ما، يوما ذلك له ندا إ0 إليها ئزمغ نمه، نفك من 
تكوننولا 4 صك على مك ائوى تقاطنيك على أحوك تكونن ولا محك،، رهد شمن رعتن 

الإحسان.على •تك أثوى الإساءة على 

ممرمحن)؟(

علىبثا الأولى في يكون بحث جمل، ثلاث في الأتية الأفعال من فعل كث صغ 
الكون:على بثا اكاكة وش الضم، على مشا اكانٍة وش الفتح؛ 

أيم_نمز_انماد_ءازن

)٣(هرين 
الفتح،على بثا الأولى في يكون بحث حملتتن، في الأنة الأفعال من فعل ك3 صغ 

الكون:على مشا اكاتيت وش 

سى_تنحو_شين_ساءد

كرين)،(
كلأفي بناته نؤع بين ثم المتصلة، البارزة الرغ صمائر جمح إلى ْمحُ الفعل أسند 

حال.

)٥(قرين 
الكون،على بيا ومرة الفتح، على بيا مرة كون بحيث من الأمر فعل هات 

الون.حذف على مشا و٠ثة )؛*ئن، حرف حذف على بيا ومرة 

)٦(كرين 

ويينبنوعيه، والجمع المثش إلى ثم الموئثة، المقرئة محلأب إلى ^؛ ١١الجملة حول 
حال:كن ي قطتها بماء نهمع 

رجأنف ijL؟وعيث إذا 



س{س الخوالوامحح والإساء  J_yiهد والهدب ايبمه 

هرين)٧(
والإعراب؛التاء سب وين والمعريه، المشة الأسال الآسة الأمثلة هم؛ عتن 

)آ(لأ؛شئنض،مراثم.)ا(الماتبجننلرانملص. 
ك.يثكن لا من المروق هم، ح لا )٤( بذصا. ضو'\0 لا )٣( 
تكنولا مهترات كى )٦( المدح. هم، سالغى فلا مدحت، إذا )٥( 

الإعراب)٨(ي ممرين 

أ-ءوذج:
الوطن•شان إلإفئ0 

لتوالي،المحذوفة بالنون مرفؤح ممالع فعل ت دترمثى المتم، لأم ت اللام - لترفعي 
كوتمد.المثددة والون ، JpUالمى؛ن لاكتاء والواوالمحذوفة الأ.ثاللى، 

وهومضاف.متصوب، به مقعول شأن؛ 

مجرور.إل مضاف الوطن: 

،؛:٠٨١ا-ضل أعرب - ب 
)مأ(محاثنلذااام.الكروْ. )ا(لضرانءار،

أهك.غير هم، معروفا منس لا )٤( اجتهدت. إذا لمموزن )٣( 

)٩(هرين 
]_!_،[بماتها: وأحوال المنية الأفعال فيهما وين - الدح هم، وهما - الشن اشرح 

تد1دالم JlJi؛ان الإحوجد ومس نعصيه دراق في، منسي، ومثدت 

ن،اسمن.اامق.1ذ، والمقر: المقصد، المقدر: )١( 
نوندءل.دت، ، الثدي؛ التويو ونون الرنع نون مي متواليات، نونات بثالآ>ث، لرسونن، الترسن•: اصل، )٢( 

واو_]،.؛، التوين، ونون واواو؛؛ماء؛ن هما بمدحائما،اممان فالض الآُثاا،ا لتوالي الربع 
الرواعم،.الذرا،بالقتح:)٣( 



والإساء Ji_yiمد والهم،م الْينؤ صص الواضح الخد 

موعدا■يمطتك بند على وثنت الغنى امت أنال الإسسماد إدا 
(١٠هرين)

الضوالس منهما؛ الأيل دأموب نلس، أبي بن زهمر يض اشرح 
اهيكتم ونهما لتغنى دم-وسك_لم ئي ما أاإبم يختمن نلأ 

ذثنممآ٢،أوتنجد الجناس ليوم نثدحر كتاس ني نيوصغ ي-قحن 

صهصئ 

)ا(لأ-ماله:لأسماء<.
*LfjJIر علJLu ^ 4ٍينقم' )٢( 



ضبمي الماضي 

واوالبمامتيي امحل إذا تمك ضعيررتع امل،٠ إذا 

.تال:

دم|ئقئدلإئالهم>,

الأممحك،عر

صمحكان إذا 
للمالآ■؛م 
ألأواميتا شيء، 

الشوةنون 

ء
نونيه امحالت إذا 

أوحمنةثملة اكوتمد 

الياب^3>، 

الجدالاتركن 

اسحرف حذف 

سلكان إذا 

ام

الملأقش 

الرثحذف 

اماتي«الفلذا
اوواوالجمامأالأنين 

أوياءالمحاطة

ضبمغى المائع 

تق
نونيه اصالت إذا 

حممةأي ثتيلة اكوكد 

ااضننِالظلوث

ِوادك^نإ
نونيه امالت إذا 

الموة

ايات.اىن



و|إإ|1وطءالإفهال ص والموب اوْبنؤ 

الأْظة:

الأفعاوبن الخرب )٢( 

تئدلون.المقاة الممس•سرق 

سائلا.تهن لا 

لآمصثواىأءuفلم.
الحث:

بنونآخره يتمل لم الذي هوالمائع الأسال من المعنب أن علمت أن لك سق 
ؤإذاوجزما، ونصا رفعا المائع إعراب علامات أيضا وعلمت الإناث، أونون التوكيد 
الباب،ط، تواعد ذاكرتك إلى عادت أشباههاأ بها ؤمت بإنعام المابقة الأمثلة درمثر 

يأي؛فيما  Iiil^مجملوها ؤإنا 

المواعد:

آواكؤكد يآخرونون ممهد P هي قواثئارغ الأساو من )٣٨( 
ئون

الممة،الألخأو ئي الئون عتها وهوب، ؤالقئة، اسائ البمت ^ ( )٤٨
ُتيرمالحمنة، الآةعافي هي التون حذث عتها ؤيئوب، يالمئحؤ، ؤيضث، 

الأحي،الئئتثة الأئعاو قي العلة حرف حذث عتها محيتوب، يالكون، 
الصة.الأساق م ش وغدذ 



زين)١(
كذش أوالإعراب المتاء مع وين يأتي، مما المعرية الأفعال من المبتيئ الأفعال ميز 

معّمب ذم مع يل، 
محيرممافي الكلام وئع ،، __iliلا يما تتكلم لا فقال؛ رجلا هماس بى اه مد أوصى 

والستممتيك، فإن نفيهاآ ولا حليما ئايق؛ ولا موصعا، له تجن حش نعتيك، 
عملواعتز عته، ثواننثر إذا يه تدكرك أن تحج، بما عنك ثواري إذا واذكرأحاك 

مأحوديالإجرام.يالإحان، مجزي أنث بملم اهرئ 
)٢(هرين 

الترتيب،على المحاطة، ؤياء وواوالجماعة، الاثنين، القح إلى الأتية الأفعال امني 
مجزوعة:ومء منموية، ومرة مرفوعة، مرة واجعلها 

تدنوتخثى تنشد 

)٣(عرين 

يقتضيهما وربع الذكور، لجماعة ثم بنوعيه، للمثش الآتية الهملة ش الإشارة اصم اجعل 
الأولى:اءربالفعلينفيالخال ثم الجملة، اكنييرفي من ذلك 

النامذإليهاالنخر؛بجوىااقضءلةمي عدا 
)٤(قرين 

ينومه:والج،ع المش إلى ثم المؤنقة، المفردة إلى الأنة العبارة م؛ الختاب حول 
لك.ثقال أن تجج، لا ممنما ولا شك، من رصا0لهم ما الناص من ارص 

)٥(كرين 

الدار؛ل•ن • منهما الأول وأعرب الأمحن اليمحن امح 
اندؤيأن ئمؤغ ثخن نودق مواه مى ئمؤغ الأند نا من

,(١)هثوبارا،منها الثدي ني وأسرغ بما التاح أندبس 

الجودوالدي؛ الخصف، صيية ج،عمجاء4 الهوجت )١( 



والإسْاء|إإفهال ص ايعنووالْموب اسارامحي اراضح النم 

النونءتها: وتتوب 
الخسةلأسال اش 

.تال:

الشمستثرق 
يعدلونالقضاة 

المهارٍع

دتمئ

حارقت عتها ؤيتوب 
اورنفىالآس1ل

الحسعة

سودوالن الحاد 

ديتوبعتهت
مالعالة حرف حذف 

المجلت،الأثعال 
ىالنون وحذف 
الخمسةالأنعال 

.تال:

مائلاتنهر لا 
لأ-سغإلأفىاوض

أممالكمش تقصروا لا 





والإسْاء J_yiص الخبمووالخمدب ٠^^١ اسا رمه اماضح الخد 

الأميالجمع ذلك في ومثاله ترى■ كما جرأيه لع عالي دبناؤْ بي، نهوإذأ صحيح؛ 
معربمحنهما كل صدر فإن عشرهء٠ وءاسمر عسر، ءائى عدا ما عسراا، اريءسعة الى المركية 
الجزأينلع على المتاء قي المرين الأعداد ومثل الفع* على العجز بماء *ع المثى إعراب 

ماءا،صباح الط٢ءب اتئودني الأولى■ في تتول والأحوالالمركية، الري، الظروف 
ملاصتا.جاري أي؛ ثن، ثن جارى ُءاي الثايةت ش وتقول 

تأملت،ؤإذا تعلم، كما ءلرءان وهما واسي• *ئث، الكلمتنرت تجد الثاتيأن الءلاهة إلى انثلر 
نفس*ي معتاه مشيا لققه مأءن.وءا إليه مضاثا هناك أن أدركت، القالين، نر متهما كذ معي 

غيرمن، رؤيته قل ت؛ا؛؛أنقميمن، من الكتاب هال.ا٣، أمارأيت تتول؛ حين هإنالث، التكلم، 
اسمكل وكال.لالث، الحال. هدْ م، الفم عان، ييان الثلرثان وهذان إليه، يالفاف تصمح أن 

*إذا١^٠١^٠، وأسماء واأول٠ كاءتر٠ معناه، وثوي لفئلآ إليه القاف >ْ يعالمن، حغ١ف نهم 
ولايتولقتله ولم أوحنوف لعقله، وثوى أوحيف السهمارت،، هل>ه بعد إليه القاف يكر 

أورءدْا، ومن، الخ ئل الشكر،ن، فله جائرة ا؛ي "متحش تقول■معرية، فإنهاتكون معناه، 
يعدا■ومن نل أوءمن مدا؛• ومن نل ءمن 

يكلمةمختومين تجدهما الأخيرين المثالين في وراحمارؤيوا ء«سويها الأسمين، تأمل 
الكسر.عل، ميتيان إذأ فهما فيها، يردان التي التراكيب جميع في للكر ملازمين ، ْديوُ 

دءؤتهء.المختومة الأسماء جميع ذللث، هم، ومثلهما 

؛لأنثؤ، عالما ء*عالاا وزن على جاء ما كز أيضا الكر على البنية الأسماء ومن 
ىرJزالا؛فعل؛ أوامم كازام،ء، وءنا حبارث،لا ^^١ لها؛ أوسبا وررحدام؛؛، كرررتاةر،ا؛ 

وءتناك0ب



القاعدة:

ع>1د:الأستاء من )٠٨( 
وآمتاهاوثزصُولآاأ، رالأنتاة واستاءالإثاثة، الفائت، >آ( 

الظروءو«،وبمص ، الأئعاو وأمماة السنطأى، وأمماء الانؤمهاآ، 
هثؤثت، ا ض محش محا وهل، 

يرقعما علمح، وهويأك، تمحودْ، آزككرْ ثوط شا ك1ن إدا القظدى )ب( 

الثقاب،قيها ولا محائ بجت  fjا1\ شئس س ءلأء P >ج(. 
يؤ.ممتب ما لى عه 

الساءمها ؛^٥ ُهذْ والأحواو، واليئوف الآعداؤل'آ، من وقت، ما )د( 
ءلمح،ق؟اليدأئن•

الصم.وؤؤلإشعلى لقفلآ، الإصاهت عن اوقةٌعق الئتهماث )ه( 
لها،آوتثا لأش، علما ورن على جاء وما ^١^٠، نحم ما )و( 

الم.عر التاء مءمها كلها ُطْ قم، آوام 
ءرءد،>ا(

أحوالبنائها؛و؛ءن نما نتنالأسماءالمشت 
تثرصأسال مدت ومن مادها، إلى ، IpJb•ذلك !إن أسانكر، أمر ،ي والتهاون لياك 

منالماد هذا يولدْ يما وناهيك باحتمالها، له ءلا؛ة لا التي والأوجاع الألأم من لكثير 

لأنراللييزرد*الكن*ا الأساءالمرصؤلت ومن وأين'، رشن* أمعاءالإ؛ارت من انما! يمض يحي )١( 
الثى•ومراب ممية نرراي4 الأؤبمة الألفاظ مغم 

 )T( ومولأ•أي• والامضام اساءالشرط بتمرمنJكانتإغا إلا بالحركات، ئإنها؛>ب رالأساءا
امل*•ايهم 'جالس نحر؛ المم، تمر٠^، •محنتي ،إنها وصيدصالتهامحلوئ، مضاثت الموصولت 

انمي.مر رأيت مما ءثرةأ وأاكا ءغر« أا*ذا ب الأصياد مر يتمر )٣( 



منأيها نأكثر أ الحياة ملاد من محمر ويمدان الشيخوحة وتعجيل المعدة أمراض 
يمبما ُها سبي وحدارأن اء، مصاغ تنظيمها على ومم أمرها، في الأطباء مشاورة 

منذللت، فإن واJاردةأ الحارة الأطعمة بين الأكل في ثواو ولا أوغيرأ، طعام من هتلنه 
القه.الأسان له يرض الذي الماد أساب 

هرين)٢(
رم،محت في مرة منها كن يكون بمصث مقيدة؛ جمل *ي الأنة الخبتية الأسماء ضع 

جر؛محت محا دصْ محب، محت م، لص، 
هئتامنا اللأي هؤلأء عشر حمسة 

قرين)٣(
بالثكل؛واصعدأحر0 يأي، فا الخالية الأمكنة من مكان كن ي ميثيا اسما صع 

إي.أهديته امماب،... فرأت )٢( المامحن. على تغطنون ... )١( 
اصي.تحسين )٤(... المهدين. الأولاد )٣(ف... 

واج؛لثج.ش مئن ان ... )٦( منك. سمعته ... فهمئ، )٥( 
ميلا.شث،... )٨( المهر:ذن>،. في مر؛ل ... )٧( 
شجرة...ه عننئ،( ١٠)اسميض... اليث، يزور )٩( 

انموف.نلبس الشتاء يأت ... ( ١٢)من... ممعن؛مدوملث،  ١١٠( )١ 

عرين)،(

اب;ذكر •ع يأي فيما وايعدا انل• كلمي س والمعرب الخض محن 
^،سلااسمرضمثدسمس•

بعدء.ومن النوم نل من أمتانلث، نغلف، )٢( 

مت-محن إلتها تحلمون'ٌاجمح، وأنتم ىرونتىا طبت ، ٣١
يعد•وس نل من ءذلء مح، ين للهرم كان ءا ، ٤١



اكاتمءارامحي ^؛؟ ٠٧١الم واااس0اء  Ji_yiمد والْمدب الخبمه 

قرين)٥(

انولعاستيقاءجمح مع بي، اسم 'ملي منهاواحدة كيأ تشتمل جملأمفيدة كون 
٧^٠^٠التي الميتات 

هرين)٦(

علىوالمنية المتع، مر والمنية الضم، على المنية للأسماء مفيدة جمل في ممل 
الترس.،.بهذا الكون عالي والمنية الكسر، 

ءر؛ن)م

رقع•سإأ ي المكون على ض اسم منها  ١۴ش جمل ثلاث كون )١( 
مب•ط ش الفم على مض اسم منها  ١۴مب جمل ثلاث كون )٢٢ 

جر.محيأ ش الفع على مض اسم منها كن مر جمل ثلاث كون  ٢٣)
دفع•مح ش الكسر على بي اسم منها كذ في جمل تلاث كون  ٢٤)

)٨(قرين 

ستعمهميتي اسم كن تحت حطا وضع المدرسة، الحياة ؛يه مف قصيرأ مقالأ اكتب 
مقالك.؛ي 

لأس)٩(?ئ 
أ-مذج:

طاليا.عشن ينته لغجزة اش 

محقدم.خير ومجرور جار الحجرة: في 

يبع•يل، محا القح ^5، محم، مؤ"؛م مثر• ينعة 
■الظهرة إلفتحة منصوب تمييز ٠ حلالاا 



الأنة:الخمل أعرب — ب
القصب؟ثزيع مش )١( 
أحاك.رنين )٢( 

)مأ(أشنثالئناءلٍدنهان.
الهولسولأ.)إ(،ارأ؛تأبا 

(١٠)كرين 

الاعراب•من مواقعها دبجن المبشة، الأسماء نيهما رمن الأنين، اليمحن اشرح 
الطييلءلسم 

الندا؟نط \}ذي  'ملك ونئ سا؛الأمانكاضئهء 
ئم—ردآال1سم أثمزتت أث ؤإن نالكثة ال[كردلم أكرت أنث ^١ 





والإساء Ji_yiص واس الخينو ص( رامحي الواضح ادم 

القواعد:

مئنهاالكير دقئ ئقدم محصورة ألماهلآ إلا ثننيه، جميئها 1لآنم1ة )٦٨( 
الثاضى.اتاب 

وجث.وصب، رقع، ثلاثة! الأن، إعرارسا آئولغ )٧٨( 
المثتى،قي آلش عئها وتئوب مصمة، يكون آن الأن، ري في الآضاث )٨٨( 

المحتؤ.والأنطء الثال، الثاور جئع وواوم 
الأممأءآلمرفي ئها ومموب مئحؤ، نيون آن الأتم غب في الأصث )٩٨( 

الثؤئثجي في رةننة الثال،، المدثر رجي القش في ُياء الحنتة، 
الثال،.

رجيالض ض محا:اء ومموب بمنة، بجون أن الأم جن ش اص  ٢٩٠)
ااصنف.م الش ض وقخة الحنثة، والأساء الثالم الثدم 

مين)ا(

اسم!كن ش وعلاش الإعراب يمحن ^، مما المعرة الأسماء من 
كزىليوان يهزم أن رأى الغمان، يتاتها تئدادواستكثرقي المتصورمدينة تتى لما 

المؤ«تٍن،أمر يا شل لا خالين فقال ذلك، ني ترمك خالدين محاّتشار أنقاصه؛ ؤنتعمل 
لهنقال شه، على ثنيي مضه ني ثدل وما ءلالم٠، أيي ين علت وتضر الإسلام، »إنهآية 

ملمةفيه شحئ، الخصوريهيمه، أمر ثم خالدإلاميلاإرالمجمية. يا اسث، الخصور؛ 
إرصرثا خالدقد يا ؛ و؛ال، الخصور، ءآمسااث، منها، حمل أكثرمما عليها الفتة كانت، 

والواتحونالغادون يتاءاوُث، كلأ يهدمه؛ أصير الأن أنا امير؛^،__، يا خالد؛ تال، رأيلث،، 
غيرك.ذا0 ما مدم عن ءجزر>ت، انلث، 









،IqIIjا1س)أآال جواب صرامحي الحرالواضح 

بالفاالقرط حوب اهتداث 
الآ«؛اا؛;

•شكور.القترمغثت ش نص س )١٢ 
متها.احثن قحتي أحد؛تحية حثاق إن )٢( 

بأمحن•قلتس الئدض سر أهش من  ٢٣)
نش'.ناد قلن أتري نحتت إن )٤( 
قتز.بن ققدثهشث التزم الثربجت يخر جمهويية ئهشث إن رْ، 
؛ك1نأتث.ي أقئز كا ثجهد إن )٦( 
محرم*س ئنينشح صم؛ ش بمب مث رما، 

>خ(سمضةننثبم؛.
الحث:

أداةمن منها واحدة كلآ تتألف شرءلية، حملا حميعأ تجدها السائقة الأمثلة إلى أنظر 
وحدها؛يالجواب جمالة ذلك، بعد تدير والجواب. الشرمحل جملتا هما بعدها وجملسن شريل 

كلأملث،؛ستتم لم ذلك، فعالث، إن إنك، الثرٍل. جمالة مكان م تجعلها أن وجادل مثال، كث 
الاسمية،الجمل على تدحل لا الشرمحل وأداة اسمية، جملة الأول المثال قي الجواب لأن 

جامدرة،اكالث، الحال وني ض، اكاتى الحال ش يعلها ئية جمالة الأمثلة بنية ض ولأنه 
وضدااماأ، متوق السادس وم دانيا، مسيوق الخامس وش دالزا، مثوق الرائع دهي 

ت؛اشرلا جميعها الشريد وادوامت، ياسوف،!، مسبوق اكامن وفي بهالستنُ، موق السابع 
المتقدمة.السبع الصور من صورة على تجيء الش الفعلية الجمل 

انكولو د9القاءاا، مقرونة جميعا تجدها المتقدمة اكمانية الأمثلة قي الشريل أجوبة تأمل 

واثىأرانمم* والى، كاءس، راحلة، صررة ْومايلازم ت الجامد الممل راث 



TUl  l. اكمااواضحسامس ي جواب  ٤٢٢٥١

مقرونةداثمأ لوجدتها الشرط موضح وضعها بملح لا التي الشرط أجوية جمح تمعن 
دااااماء«.

اهاعدة:

انوذلك باال0اء<إ اهراكت يجب حلإ*ط\ يكون لأن الجواب بملح لم إدا ( )١٩
أوبءلنا<، ننثوى أؤ جايت، أو هلي، ؤغلها ؤئالثئ أو انوث4، جمل4 كان 

أزااثؤف8ُالتيتي0، أب أزء،ا«، 0ءن0، 

مص>آ(

_االفاءااتيأجويتها اقران ش المس، ؤمن الآسة، انمارة س الشرطٍة اليمل يتن 
عنثقمر فما علم ي الأمم من عيرهم تانثرا فإن استمدادا، اظه حلق أحسن من العرب، 

ئهمزرائ i^، عمدوا ؤإن غاية، عنهم ئبمذ فلن المناءا١ت، في صاموا ؤإن فثلنهم، ذللته 
ومجدهمصبى، ننهم وهمة، أولوعرم بأنهم فثق مراما يئوموا ؤإن وجلاد، كدح أهل 

فإنهمالحضارة بأساب، أحدوا وإ0 الماهضين، اول، كانوا فقد اليوم نهضوا فإن أثيل، 
فيفليقرأها عقلنتهم في شث حالجه ومن كرام، وأجداد عننام آباء منن على تسيرون 
الاثار.صحائف 

مص>مآ(

اصتوفدءالفاءا، مقرونة المحذوفة الشرط يذكرأجؤبة الأتية الشرطية الجمل أتمم 
دةالفاءا،تالجواب، اقران فيها يجج، الش المواصع جميع 

الأشرار...صحتث، إن )٢( ... فيالث، ليس  ١٠،مدحالث، من )١( 
الناس...إلى أحسنتم إن )٤( ... معروف من ئول ما )٣( 

•الناس•• محن ينغ من )٦( )ه(مناحئهأ0بملااع... 
...ء٠للث، تقن ما إذا )٨( ... طاعلت، من ئخم، مهما )٧( 



بللهكالشؤؤل جواب ص(رامحي الواضح النم 

<٣)

شرط؛جواب الأنة الجمل من جملة كل جعل 
العدوى.أمتتم  ...(٢) المهن.•••بمم ، ١١

وشه.إلى أماء ند  ...(،) الأذى.س نطي ما )٠١(... 
تئلليه.ينال لن  ...(٦) ناضرأ.زرعا تجدان ... )٥( 

حليقلث،.الفوز  ...(٨) المطار....ّيفوظث، )٧( 

الهلسيا.ضح ئع ا . ..(١٠) ي،ونك.بمري ... )٩( 

شنقضن لا ,  ..()Y) اكدامة.ئلخهلث، موف ( ١١)

ممرهن)،(

الثلاثوش اسمية، جمالة هتها الأولى الثلاث ي الشرط جواب شرطة، جمل سع كون 
جاهد.سلها سلة جملة الأحيرة الثلاث وفي الaللب،، على داق سلها سلة جملة الثانية 

)٠(همهن 

نيبوق منعلها فعلية، جمالة منها كل في الشرط جواب شرطية، جمل حمى كون 
الخامةوفى دءالمينء، الرابعة وفى دافدأ، الثالثة وش ، ٠٨الثانية وش -®هاء، الأولى؛

بء>>رفه.

)٦(الإعراب ي هرين 
نموذج:- ١ 

حلمه:فالنجاح جئ نن 
الشرطفعل جملة وخيره متدأ، رفع محل فى الكون على متى جازم شرط اسم من؛ 
دجدابه•

متر.محمر والفاعل الشرط، فعل الفتح، على منى ماض فعل جد؛ 
مرفؤع.متدأ والتجاح: الشرط، جواب فى واقعة فالتجاح-الفاء: 

منوالجمالة إليه، مضاف والهاء؛ وهومضاف، مرمع، الميتدأ خير حليف؛ حليفه؛ 
الشرط.جواب جزم، محل والمرما المبدأ 



ص(رامحي الخدالواضح ياكاء1اشوريخ جواب 

؛:الخ٠اكتي؛^؟crjأعرب — ب 
تغاب.فوف محللتت إن )٢( جزاؤء• يضيع 'مرظن ضدس ما )١( 

)٧(هرين 
؛وأءرب4 الأييات احد اشمح 

\\ّاشال طلب ني الئنن اضخ وننفاسخنيكئ 
]الطوّل[نتكدر وما تقمؤ ما النتش ثى أن ند فلا الدنيا في عاص ومن 
]الطؤيل[مثاه يرتجيه فيما ثل فقد اصطجاره يتقيه فيما قل ومس 



والجوابليموؤل طو اكا؟1م. صرامحه الحرالواضح 

ووالمأء0د)االواوبم والجواب الشرط عيا انمطف 

ت؛خ•

م.
الناس•رصا لدل— 

يينرص•د؛ 

ثدم•ذت 

الاطة:

دثتايرأو؛ ومحابز ثغتلأ إن )١( 
وثكذبأو؛ ومحب ئغلث إن )٢( 

وثنييأو: دممدد تقض إن )٣( 

محينرصأذ؛ محيترص نذيأكلكمحرأقحم ، ٤١
ؤثدمأو: لتندم يئق هواة نذبجخ )٠( 
وت؛خ.او: ؤسح أر: لثلثك لثم مائدجريممتك ، ٦١

الحث:

وجدصمنها كل قي الشريل نعل تأملت ؤإذا شرطة، جمل جميعها الأولى الثلاثة الأمثلة 
يودءالواواوجدته المقرون الفعل هذاؤإذايويرث دءالواوأ، مسبوق مضاؤع يفعل متلوا
أمامنضوب، ومثْ مجزوم، فهومث؛ وجهين، صلى الثلاثة الأمثلة من مثال كل في جاء 

وتكونءالواوأ، بعد لجريا مضمرة ش-ااأنا التمر وأما الشريد، فعل على نانملفا الجرم 
—ُالرادُموق؛الشريد لفعل تال مضاؤع كث تتبعت ولوأنك *واوالمعية•، الواوإذأ 
فيه.جالزان الوجهين هدين أن لوجدت 

المية.تفيد بعدط الفعث تش، حين ءالفاءا أن غير ذللث،، في ءالواوء مثل دءالفاء• 
مضاؤعمنها كل في الجواب، تلا وفد شريلية جملا أيضا تجد الأخيرة، الأمثلة تأمل 
ثلاثةعلى جاء ى• وجد«ثه بالواوهتا، المقرون الهضاؤع هن«ا تأ.دتا ؤإذا -*الواو•، مبوق،

وأماتقدم، قلما والتم، الجزم أما مرفهمع، ومرة منصوبا، ومرة مجزوم، فهومرة أوجه؛ 
للجواب،تال ممايع فعل كن تبعثه ولوأنلث، وا؛تد>ائه، الكلام اسثتاف، تقدير فعلى الريع 

الواوأيضا.مثل هتا والفاء فيه. جائزة الثلاثة الأوجه هده لوجدمت، بم*الواو• عيوق 







اكاتمِءارامحه النحوالواضح والجواب ادما% عله امحم 

الشرطلفعل ناو أولهما ت مضارعان نعلان منها كئ في شرطية يمل ثلاث كون )٣( 
أوجهمن يجوزفيهما ما رسن بالواد، مرق للجواب تال دثانيهما بالماء؛ مرق 

الإعراب.

همص)ْ(

الأولالثعلر أعرب نم السامة، القاعدة على منهلنا فيه جاء ما يبين دمر تول، اشؤح 
الطؤيل[]من منه؛ 

ييدنمعنة ثنئئن يرمه على ينمله ينبخز قمل يا نلك ومن 

دةءمحقت<دكمح؛تأ )تأءمح0 







^^ؤصم

مىأا<

واذئرالسب؛للشرؤل، جوايأ جاء وما للمثم، جوايا الآتة انمارات ش جاء ما بجن 
_مم.واه - الأمراء إلى أغض إن القي إن )١( 
أمررك.تتمم - ل^تمئك الخر- مسيز ثنلك إن )٢( 
لثاكر.إز - نرثي إن - وأيك )٣( 
يدم.موف أمر0 ش وو إن ٠ .واه - أخوك )٤( 
وءلتك.حدت لقد سلك أحث إن تاه )٥( 

I^jbسلم لا الأثة ممرر -إن -واه الترث )٦( 
يذب.موف عاليه القيام نمين لم إن - واه - مالك )٧( 
ذمك.هو ١ نمري - مك ليس بما مدحك من )٨( 

مح)0
تتول؛ ١٠وجه واذقر  ٠٠٠١١اليمل أتمم 

)٢(ابمك.واه.لنئدثه...)١(الكم-نمرك.إناحنتإليه... 
مزاحك...محز إن )،(تاه ... - واه - عمله إلى ه من )٣( 

...- وحياتك - واجه نجمل من )٦( له••• أحلمتم ٠إن وحمه ٠ الويلن ، ٠١
...- وأيك ٠ انمدق نتعود إن )٨( ••• رجتثه إن - والد - الفمحر ، ٧١

يه...آمرك ما تفعل لم لثن ( ١٠)••• - وحمك الأدنياء- يخالهد من )٩( 

انكل١دض او•مئرا >اضظ تم  JUالقرط؛صلى ت،«حل رم عومحكأللسم، الئن• اللام؛ي سمى )0 
للشرط.لا لكم الجراب 





الأولى،ثي يميتدا مسبوقان وتم شرط منها كل ني يتوالى جمل ثلاث كون )٢( 
التالة.همب رداوزا الثانة، ي ود»كان» 

التأكيد.ممتغ مصانع والجواب شرط ملي مقدم مم يكزمنها جمل ثلاث كون )٣( 
عرين)٧(

الكامل[]من متهما؛ الثاني وأعرب الأسين الشن اشؤح 
تشييمجبمى دنت فإذا احي أنتم نتلوا ئم نومي 
لأدبنذعضبرنتت يلين يللأ لأغفزن عنون ملثن 



الواضحاكم الجوابإو ااف)وو ه؛طم 

المابأو الشرط حائق 

الأمظة:

ثثْ.طث ؤإلأ الخام ذع )٢( منك. ئث ؤإلأ الئزاخ تجنب )١( 
هت.غلك. )مأ(رننىالأأءثب 

ئجاع.الغي هلتا إن أث )٦( كدتت. إن ج؛ا)، أنت )٠( 
اليحت:

ط،وليت ءإلاه، كلمة على بمل ئها كلأ أن ترى الأولى الثلاثة الأطلة ام محي 
الشرمحليةءإزا هما كلمتن محن تألف الحقيقة ني ولكنها عرفتها، التي الامتتاء أداة اللكلمة 

lU ،*فأينشرطية، جملة على يشتمن مثاو نكئ إذأ الثانية. ني الأولى أدغثت، وقئ اكافية، ؛
تسقمحلؤإلأ المراح ،رتجتب وهوت الأول المثال تأمل الجواب؟ وأين فه الشرمحل فعل 
وهوءتتجساا،الشرمحل ٣؛ فحذفن هييتالث،، تضل المزاح تتجنب ؤإلأ ث المعنى أن لجع. 
أداةتكون حيتما شائع الحانافث« وهالأا الأحنين، المثالين في يقاد ذلك ومثل الجواب، ويقي 

النافية.ألا* ش اكJء٠ة »إنا الشرط 

تديرثؤإذا سمحذوفا، شرطها جواب تجد الأخيرة، الأمثلة في الثرطية الجمل إلى آنثلر 
تالثاني عليه، يدل ما اكتممه أو الجواب تقدم قن. انه أولهما؛ أمنين؛ وجدث منها جملة كل 
فيهاتواقر متى الشرطية الجمل حمح في الجواب يحلأف وهكلأا ماض، الشرط فعل أن 

المذكوران.الشرطان 

القواعد:

اقامحو.ءلاه م بمدBJ,؛® ١^ بمد تذت ييوزأن ( )٤٩
بملأوكان عالمه، نيئ ثا أواممثه تتقه إدا الجواته نعيته آن شم، )٥٩( 

ماصا.\لأتجل 



مص)ا(

الأنة:الشرطة الجمل من جملة كن ني المحذوف ين 
يكرهونك.*إنهم وإمحُ بالغنى، التاص عامل )١( 
لئاجحون.اش شاء إن إنا )٢( 
جزاوك.ثالبماب يإلأ محك، عفونا غذت ، ٠٧كان إن )٣( 

التاس•إلى أحس إن مموب المرء  ٢٤)

الشوط.. JLmjكان ؤإن نوثل، من ثلللمرس لا رْ، 

إلLل٠،.أذبمن أرذ،؛، إذا أ-محجن )٦( 
بغيم.تممك ؤإلأ لنانلخ، صن  ٢٧)

نديهماعر كان ؤإلأ اثين ين ئتد لا )٨٢ 

)٢(هرين 

اممية.جطلة والجواب، مخووف، منها كث *ي الشرط. سل شرطية، جمل أرخ كون  ٢١)
مسناومشايع والجواب، م،طووف، منها كذ *ي الشرط سل شرطية، جمل أؤخ كون  ٢٢)

النموة.نون إلى الأحنتن الجمكن وش واوالجماعة، إل الأولين لجملين ال 
ل jLaالشرط وسل محذوف، مها كث ل الشرط جواب، شرطية جمل أدخ كون  ٢٣١

ءم.ام ار الأمتن الٍدن ُني الأين، إرالق الأدلن الجين 
هممح)"ا(

شهما.مختلفا معناها يكون بحيث جملين ل ®إلا® امتعمل 

الإعراب)،(ي محن 
مموذج:- أ 

ا1اأنتا[<.ةداير0 وجوبا متتر صمير والفاعل الكون، عر ض أمر سل  '•اغمن 



رامحزءالواضح الحر ..ؤإ اوالجواب الفدؤل ج

محذوفالشرط ونمل ناقة، ولأن حازم، شرط حرف ؤإن؛ عاطفة، الواو؛ يإلأ؛ 
ءاسل،.مديرْ 

ننيمالفاعل ونائب الشرمحل، جواب في مجزوم للمجهول بي مضايع فعل تحرم؛ 
اأن|تااا.تقديرْ وجويا 

:ايل؛؛؟jjAأعرب - ب. 
)ا(جاُلاخوانكرإلأ:لأردك

عامين.إذا UرهاJك أوف )٢( 

i\_ه خرأ قل )٣( 

هرين)٥(

الطؤيل[]عن I مته الأول الثطر وأعرب الأي التين اشؤح )١، 
ودئتىّالالوهو^نعإّصإنلأن1لُ 

_[]_ ت؛ التعلوالأخر وأعرب الأتي المن اشرح )٢( 
ورخ٤—اذووث٠—إن—ي b^" ئأهلئ الجميل ء-ئلأ، نولني ئإن 



امحللبفوجواب ايؤئاتع جذم ص(رامحي الواضح ادم 

الطالبحواب في اسابع حرم 

الأم

تكوأو: را(لآئمحرالخاب:مسؤك 
أو:ظلإ.)آ(لأشتدفىأسركتيم 

:فالح.أو:)مأ(لأمظشالأم-يمنمنم 
بمترموئك■أو؛ يغترموك التاس اخرم ر؛، 
يحثرئك.أو: جمدق الفقراء داس رْ، 
إليها.ئدقب أو: إقها ثيب الحدمه أتى )٦( 

اليخث:

الأولى،الثلاثة الأمثلة ني ولام1ح«، وءتنلمء، ءل المارمة: الأسال إلى أنقلي 
الثانية،الثلاثة الأمثلة فى واتال.م_،اا، واروحس_،ا، المضارعة؛ الأءعار، وكذلك 
ندبم JJوجاالأسال هذ، من فعل كث اميتا ؤإذا عف، ومترسئ بملاو_، مموقه جميما تجد.ها 

المثالفى ماويرْ محذوفا شرؤلآ هناك أن على ٠يخرج الجزم أما ومر٠وءا، مجردما جاء 
أموركفي تحجل ءإلأ الثاني؛ المثال في وممديرْ ، أصدءاؤك٠ يكثر الخناب تكثر ®إلا ت الأول 

حازم.ولا ناصب يتمدمه لم الفعل لأن فوجهه؛؛L_؛ الريع وأما جرا، وهلم سلم®... 
أنهوجدت الاءيةاا ْلأ منها كث فى العللس، أداة حيث الأولى اكلاثة الأمثله تدبرث ؤإذا 

تمولأن يستقيم فإنه المعنى، يفد أن غير من مثال كن في ٠لأا، نل ءإزا تقخ أن لك يمح 
لجوازمنه بد لا شرط وهذا أصدتاؤكا، يكثر العتاب مكثر ®إلا •' الأول المثال فى 

أهلهغير في المحروق نصع ءلا هلت،: إذا يجوزالجزم لا هن.ا وهملى بعدالنهي؛ الجرم 
تدم،.أهله فير ر المعروف تمتع ءإلأ تمول؛ أن يستقيم لا لأنه تتد.ما؛ 

-بغيرالتهيُا، عليه مدلول منها كل في الطلب، حيث - الأخيرة اكلاثة الأمثلة ؤإذاتأملت، 

والرجاء.راكي، واكضض، والمرض، والاصتتهام، الأمر، يشل يغرالنيئ عيه اليلول اكلل، )١( 



محان(رامحي اماضح اكم ااأأًلأي جواب ض ال><ءءالع جنم 

غيرمن الطلب يقيد ما موضع التياق من مفهوما ؤفغلأ ®إن® تضع ان لك بمح أنه وجدت 
،يحترموك( الناس نحترم ءإن مثلا؛ الراح المثال ش قول أن يتمم نإنه المض؛ يفد أن 

يجوزلا هذا وعلى الطلب، انولع مجن الهي غير بمد المجرم لمجواذ منه بد لا شرط وهذا 
،،.ijplJلا أحاك ء-،ايد قلت: إذا الجزم 

الماعدة:

ثغاورم«.شرط حشد وجرمه للقلب، جوايا رهغ إدا الئصائ قديجرم )٦٩( 
رثركه®لأء، قد ءإذْ بمقبيريحول النتش صحه الم،ت بتي الجرم ويرظ 

محنممهُ؛ محيم ررإذُ بوصع الثم صخه الكلب؛ أئواع محن ام عم بند 

مين)ا(

متها؛سل كد ش الجزم سب ؤين الأية، انمارة ش المجزومة الصارمة الأسال ين 
لهمواينظ تزقثوك. لهم ورامغ ؛أوق، 54لقومث جاتك الث التدداتي؛ ذوالإصح تال 
كانهمتكرم كما صغارهم وأكرم تنودوك، بشيء يليهم ئنتآبز ولا بملينوق، وجهك 

صغارهم.مودتك عر ويك؛ز تمارهم 

)٢(هرين 
بؤيين الأتية، الجمل ر اللنم، بها أجيب التي الفارمة الأسال أواخر اصيعل 

كدمتها;ر الميط 
)مأ(اركبالخ3ٍيئرمماطك.)ا(أخينإرالاسمموءلوتهم. 

تنخ.أءلا؛ركم مليم وه،اوا لا )٤( يأتمنك. المديق سر مش لا )٣( 
الحجرة.قي ما محصر المصساخ أوتي )٦( مودته. لك ثلم أخاك مامح )٥( 
نحترق.بالنار تلعب لا )٨( اذوار. ر من يمعك الياب امٍع )٧، 
العزق.تامن الحز تنزل لا ١( )٠ أصحابك. ئدرك مشتك ر أميع )٩( 



ايلفجواب فه اا0اأنارع جذم ٧١٥١رامحه الخوالواضح 

قرين)٣(
جزمهاتيجوز مضارعة أضال الازية الجمل مر الهللب أنواع أجب 

...الساحة تحلم )١( 

بالكرام...)متث4 
الاسباشس...رْ(ءامل 
مالأ...لي )ب(وف 

تحلملا اواسط في تم لا )٩( 

أينأللمب...)٢( 
الينل.؛بتكثر لا )٤( 

اماف..ؤتجتب )٦( 

عملك...أتمن )٨( 
الأس...)،ا(لأتظاوم 

ءرص)،(

تجرمه يجوز لا مضارعا خملا الأية الجمل ي حال مكان لإ ش صع 
الفهاء...تخالط لا )٢( كم؛.. إر نص لا )١( 

)٤(لأتضربالءمان...)•ا(اسالكبالاخمة... 

والأمم...الأعس من -سخر لا )٦( الاس... إر نئ لا )٠( 
وانمك...ثغص لا )٨( اص... وقتك،ي صح لا )٧( 

رين)٥(
االنهي جواب في مجزوم ممايع فعل الأولى الثلاث من كذ في جمل ت كدن ره 

بتهي•لمس تف جواب ش مجزوم ممالع فعل الثاية الثلاث من ك)؛ وش 
جزمه.يجوز لا ولكنه للنهي جواب منها كن م الضائع جمل ثلاث كون )٢( 

عرين)٦(

الطييلءلس ت متهما الثاني واعرب تمام اثي يي اشرح 
واجبالحر عنى دنى ئإن ماتثه ءئنمء ؛ ني؛ ني يلت إذا 

كاذبانك الئائ: نقرئ لئلا االأء،نمخننيدها وإلأسل:

T



وإء)1وهاالتانمة ار؟؛وات 

وإعرابهاالحارمة الشرط أدوات 

الآْثارة:

ئتبمدك•لمحا يقذ أيان القطن. تزيع ١^،؛^ تأت تش 

الأرض.ثخمر جايأ اق!؛ يقن أر \ذ>وئن\)أ. تصعق ؛| U2)Iكثر أتى 

ءل4ٍ.تحتدوق التاس نفع ئي أي أحوق. تلنب قأ؛ب ليب أي 

تلأءينْ.كن الئعثم يكن ئما ثتاملوق. إحواثث ساماأ كمنا 

احرثوْ.التاس احترم نن ننتكثزكلأت4كينلأ»ه. 
مذق.مرا ما زتثث. كم عجولا كى تى 

الخن:

وتددرثالجازمة، الشرؤد أدوات يي بحث الابتدائية الدراسة منهاج ئي لك نندم 
إعرابوجوه يأتي نما لك ونيين حرفا، كان وما اسما منها كان  ١٠وعرفت معانيها، محاك 
فقول:الأدوات ءاوْ 

عردالة الأول الخائنة مثالي في الشرط أداة تجد والثانية، الأول الخائنمن أمثلة -امل 
هذهول أوئاضأ، تاما الشرط فعل وتجد مكان، عر دالة الثانية الخائنة مثال وفي زمان، 

إنالشرط لنعل أوالمكانية الرمانية الخرفية عر نم، مح!؛ في الأداة تكون الأربعة الأمثلة 
زمانعر الشرط أداة في4 تع مثال كذ في الحال وكذلك ناتصا. كان إن ولخيره تاما، كان 

أومكان.



وإمابيالجانهة الشوؤل الّهمءا رامحه اماضح اكم 

دائماتكون لأن»أى« خدث؛ طلي دالا الشرط اداة تجد الثالة \ذط\س إلى.تالي أنظر 
\دىووث1لأعر والمصدرداق المصدر، إلى مضافة المثالين في وهي إليه• تضاف ما بمعتى 
وىJلكبعدها. الذي القرط لفعل معللقا مفعولا ثعرب ذلك أجل ومن كال.لك، هي فتكون 
حدث.طلى دالة الشرطة ^٠ ١٥فيه اي مثال كل* ش الخال 

فيالشرط وتحل الخال، طى دالة فيهما الأداة تجد الرابمة اممائقة في الثالين إلى أنظر 
و*عحالأ، الأول المثال ش التام الفعل •ع الأداة وئعرب ناقصا، ثانيهما وفي تاما أولهما 
الخال.طى تدق شرط أداة كن ش الثأن وكذلك ل. خرأ الثاني الثال فى ايافص السل 

ذات،طى دالة جميعها ش الثرط أداة وجدت الأحيرة، الطائفة في الأمثلة لأملت ؤإذا 

متعدياثالثها وفى ناقصا، ثانيها وفي لازما، الأمثلة س أوائل فى الشرط فعد ووجدت 
فيالأداة وتكون الأداة، معنى طى واقعا متعديا رابعها وفي الأداة، من أجشئ عر واقعا 

نصبمحل ني الأخير المثال وفي ميداره، أنها عر رفع محل في الأور الثلاثة الأمثلة 
ذات.طى ي أداة ركد وكذلك الثرط. لفعل مفعوليه أنها طى 

المواعد;

يأني:كما آئوائ« مموب 
اصض تب قحلا في كانت، م أر ض الأداة دلته إن )٧٩( 

تاقصارى.كان إن ولحثي0 تاما، كان إن اوة>نط لقعد الكاة أو اارم١ق 
ممر\شطممملئ سولأ كاJئ٠ خدث ض الأئا| ئك، إن )٨٩( 

محر.رثع محل م دجرابم ظشوط دل من تآلف ام الثرط لجعلت )١( 
وأاي€.مائلاعكان، وأحثاأ، وأانى•، رااين»، لازمان، و»ايان«، »ض«، مي: مناالمع وائدات )٢( 

اومكان.إرزمان 
الماض.إر عضافت راي، م؛ المع مدا رادا؛ )٣( 



^ح)متياكش؛

محلكان إن الغاو ض محب تخن ثي كانت المحاو ض دك إن )٩٩( 
uبمأ١١/كان إن ومحرأممم -اقا، 

ؤندكان ثبمداإن أنها عش محلارم في كانت دان عش دلت إن ١( * )٠ 
محترقي متها، أجسي غر واقعا آوهثهئيا أوثائصا، لازما، 

،.٢١١٠١؛؛٠^عر واةا،ا مسيأ ا}ئن9ل تحت كان إن ،4، ممئود ١^١ عر نخس، 

الآت؛ة;الأمثلة ثى الشرط أدوات ئارب كف 
إصلاحه.تحليك تغطئ حطأ أي )١( 
اك؛ا.يضج الصيف فصت يأت مش )٢( 
عمله.على قوى لا فالمقل متيما الجم يكن أيان )٣( 
هلله.كن الئود كن كيفما )٤( 

يكثرمائهم.الثثان زاغ أيان؛م )ْ( 
به.ئيز شر أو حير من ثقدم ما )٦( 
تهدم.حوضه نيئعن لم من )٧( 
جوانيه•تغيم لا الشر ضل من )٨( 

)٢(هرين 
الإعراب؛من مواخمها بين ثم .ة، منياليمل ش الأشة الثرط أدوات اصتعمل 

أرمن مش ما مهما أي كيفما أيان 

)٣(قرين 
حالأ.منهما كل في الشرط أداه ئنرب يمثالين الت )١( 

الحال.يمد ما إلى مشا٠٩ وءآيء ؛ هما التؤع هدا رادانا )0 
.ذات 1مم إلى مضافة وءايء رامجهماء، رءماء، •مجنء، ر١دراتهل١اضإمت )٢( 





نجومy الأو ايلهل او؛وأت 
اكمأأإآص.لآا

ثمزملا التي السرط أدوات 

ئدم.تا تأر لو )٢( 
صحراء.مصر لكانت الساإ لولا )٤( 
امض.خال لأءث اشب لإلأ )٦( 
قاممئ.بملمم محن لي انمإ لزنا )٨( 

الأم

)ا(لوالحش

ّ}إوولمواة.رم(لزأن 
إنان.>، ١٠ما الهواة )ه(لزلأ 

ماالتب لذنا )٧( 

البمب.قترت اممامبيث، راب لونا )٩( 
الحث:

مشمونحمول جملشنر، ص مرى منها مثال كل' وجدث المتهيئ الآ٠ثااه تأملت إذا 
الشرطأفاد والذي شرطية، جمل إذأ فهي الثانية، مضمون >مول م، شرة. منهما الأولى 

وءلوماء.وءلولأء ءلوء الأدوات: ص مها 

غيرجميمأ آخروجدلها مثال كث وقب، هنا التيه الأمثلة فيه الأدوات تأملترطْ ؤإذا 
الأمثلةفيه الحروف ط، معانيه وأدوو>ق ؤإذا غيرجازمة، شرط أدوات لذلك نهي جازمة، 

وانالشرط، حصول لأ٠تتاع الجواب حصول الواتميدامتئاع أن وجاوت فيها، ت>غ التي، 
الواحتمم،فلت: فإذا الشرط، لوجود الجواب حصول امتناع ٠>، تدلان والوما، الولأ، 

\دويض؛عاليه امتنعت الملامة أن ذلك معنى كان - الأول المثال فيه ا-كما للم الهيضر، 
كما- صحراء( مصر لكانت، التيز، ءلولأ ؛ هلت، ؤإذا الطعام؛ من، نمه حماية م، امتغ لأنه 
ؤإذابها، التيل، لوجود صحراء تكون أن منر مصر ؛^؛؛ ٠١ذلك* معنى كان - الراع المثال ني 

فتورالمعتيهأى كان — التامع المثال في، كما — الهمم( المامالين،لقترت ثواب الوما ؛لت،: 
الثرابءلوجود اعتغ قد الهمم 

معانيها:ؤإجمال ييانها ؤإليلث، تجزم، ولا تمدالشرط هذه مثن أخرى أدوات وهناك 
رناالمهلر نزل لما ومثالها: الماصيه. الفعل إلا ياليها ولا حين، قلرف؛معنى وهي • لما 
الزرع•



شرأرأيت كلما ومثالهات المامحى، الفعل إلا ولايليها الكرار، يقيئ فلرف وهي كلما؛ 
عالٍه.عظمت 

إلاتستعمل ولا أوْقثرأ، قناهرأ الفعل إلا يليها ولا الظل، للزمان وهي؛لرف إذا; 
نصحالمليب ؤإذا 1لطسا، إلى فاذهب نرضى إذا ومثالها: الشرط، وقؤح هن التحمق عند 
ينصحه.فاعمل لك 

شيءا،من ْءهمايكن ومعناها وفعاله، الثرط أداة مقام يقوم تفصيل حرف وهي أما•' 
عمرانا،فأوفرها الإمكتاوؤية أما جميلة، مصر ممايف، ومثالها؛ جوابها، الفاء وتلزم 

سكانا.وأكثرها 

جميثهاروآماه، و»إداه، وءها0، ورالةا0، وولؤتا«، وءلولأء، راوؤ«، ( ١٠١)
جزم.ولا محي أدوات 

١^١١،.لاماع \م\ب اهثاغ ه1 ج: ( ١٠٢)
١^.ص الخوام، م على "يلان ثءلؤثا0: ثولؤلأ8 

٠المقل إلا تلهما ولا للماض، ،;٤١٥ و»ها«: وررلئا«  ٠٢٥٧١.
أوثقديأ.ظاصأ السد إلا ولايلها اكتم، للإ،ان ُالإدا«: 

^^عا،ظرؤالما؛جمايهان
مين)ا(

الغرطجملة ومن الجازمة، وغير الجازمة الشرط أدواُت، من الأمة العبارات م، ما بينر 
موضع:كد همب الجواب وجمله 

ممئلعتئد بثت، يا أيي: لي قال سنة عشره حنز بلغت لما عسه: بن عمن قال )١( 

ائثرانهغالب مثيتا ماصا الجواب كان فإن ، محقي ممايع فل ؤإما ماض، فز إٌا ألوم جواب را، 
ومثليها، يقترن لم بالم، متقثا مضارءا كان ر1ن بها، اقترانه ل داءاْ متما ماصيا كان ؤإن دءاللأمء، 

وءلوماء.ألولأ0 يلك ش ولوء 



المع.رامحه امحاضح ادم تجنم y اكو  ioyiJIاو؛وأت 

منءينْ تعلم بما ندحك نى يئرئك ولا أهله، من نكى الحياء ئالزم الصتا؛ شرائع عنك 
•نخط إذا مطت الشئ من مك قال رصي، إذا يعلم لم ما الختر من محك تال من قإنه نفك، 
ئئحالمهلكات فأما منجيات، وثلاث مهلكات، ثلال الحكماء: بعفن تال )٢( 
والعلانية،المئ ني الد فخغية المنجيات وأما ه، يتقالمرء ؤإمجاب متح، وهوى ٌطإع، 

والغضب.الرضا ني والميل والفقر، المنى ى والممد 
مودتم.ذمت بالصديق استخم، من )٣( 

شه.محامى مك صه أدبرت ؤإذا غيره، محامن أعارته إنان على الدنيا أنبلت إذا )٤( 
المجون.لازدحمت الاوارس لوما )ْ( 

ء؛4رحتفه كان لأخيه حفيرأ حمر ْن )٦( 
تتميإنسان.لم التجارب ولولا النمران، تقدم  ١٠الملم لولا )٧( 
١رعث،لغانا كان لو من ومدح ما.حه، ني لبالمت حاتحرأ كان لو من ذم من انثح )٨( 
إلىذْه.

ممدة.الفراغ فإن مجهدة، الشغل يكن إن )٩( 
ضياعا.زادت الأمرار خزان محنت كالما ١( )٠ 

أميريا الونير■ فقال ونيرء، فيه امتشار المهدي بن ؛إ؛راءيم المأمون فلفر لما ( ١١)
نثلير.من فمالك هه عمون ؤإن نقلراء، فلك هتك، إن المزمنن، 

)٢(هرم 
'•الحنؤوف٠ الشرؤد جواب بوضع الأمة الشرؤلية الجمل أتمم 

بميه...بما إنان كل اشتغل لو )٢( ... بك القلن خن لولا )١( 
صديق...زارني كلما )٤( الأهرام... أما )٣( 
 )o( الصل.يق عتاب أكثرت إذا ... )الإنصاف وقله الجور لوما )٦...

القماصن...لولا )٨( المؤيص... نزعه خفرت لما )٧( 

الترف...ش الأس ١^ كلما ١( )٠ اسمنان... ءل.ل \ذ\ )٩( 

١٠١أبتاثها بتهل.يب أم كل لوثثى ( ١٢)ممر... الماصى عمروبن فتح لما ١( )١ 





الأهثلةأعرب — ب
الطيب•فامتسر هرصت إذا ر\، 

كالخيوان.الإنسان لكان الحل لولا )٢( 

غيره.جاء جين ذهب كلما )٣( 
لاحتر،رك.الاس لواحترت )٤( 

)٧(هرين 
وأعربه؛الآسة الأييات أحد اشرح 
فج—م؛—ثويهة ا وأنثخلو ندامة ا أئكالمعروف أر ولم 

لاسل[

رفم_نالإتانأئنسإليىثJزلآالنiودلكان 
لاعاْل[

منريءس ذاك متا علما أنتقد ذذإ ايخذندأ يلم نوم بمي مر إذا 
لالشلا





اك1نىارايزء الواضح اكم مق؟أُ ؤستق جام؛ لله ااوسم تقسيم 

ط(محق 
اصماءمز وكيلك المغتمة، الأسماء من الأسماءالجامدة وميزمها الأتية، اكلة اقرا 
المعاثى؛أسماء من الذوات 

viUايني أن ش أترغب المؤمنين، أمير يا ت له نهال، الملك• نْلام انموئ سبي أبو قضي 
تقومأن إلى ذكرك بها سمى مثالها، الأرض معمور في يكون لا السلام مال*يتة ببمل>ائ ماورّه 

جميلةيتعة فابتاع المال، من ثنكتوه أن يبغيان وكلاته إلى كتب ثم انعل، تال؛ الساعة؟ 
اسمعليها وكتب بتيان، أحس ؤيتاها المقهورة التثل١٠ية الماورٌة وحني دجلة، شاٍلئ على 
المالك(لتثلام ؛٤^^، عليها، ؤتثت وحماماته وحانات، واسعة صياعا وابتاع المللث،، م ١١٥

وكانائر0، والمغرب المشرق وعم حبره، الأرض *لبق جميل وذكر دّؤدد يياّة بذللث، 
الهجرة.من الخامس القرن ي ذللت، 

محيص
الأتية؛العبارة ني المشتمة الأسماء جميع بين 

المجالس،في صاحج، المروءة، على عون الخاحة، صني ئئز الغنى، في نينة الأدب، 
الأبصاربه وتتنل. الميتة، الألباب به ونحيا الواهية، القلوب به ئعمر الرحال|ة، في مؤنس 

يحاولون• ١٠الهلال؛ون به ؤيدرك الكليلة، 

enضن 

الجملتينوفي ذات، اسم الأوليين الجملتين في ال؛تل.أ اسمية، جمل ايخ كون )١( 
معنى•اسم الأمحرمحن 

معش•اسم به والمعول ذات اّم ح.نها في القاعد فعاية يمل ثلاث كزن )٢( 
ذات•اسم به والمعول مض اسم منها كث ش الفاعث فعلية جمل تلاف( كون )٣( 

ضق>ة'(
كن•لك(•وحأرْ مشتق اسم منها كل فى المبتدأ اسمية جمل ثلاث( كون )0 
الثانيوالمعول جامي.، اسم كدمنها في الأول المفعول فعلية، جمل ثلايثإ كون )٢( 

مشتق•اسم 



و|،سوبمجامؤي إّ الإسم تقسيم مءارامحي النحو١^١^ 

]منالمشتتة؛ والأسماء الجامدة الأسماء من فيع ما وسن الآنى، الين اشؤح 
ع—اذرالناس اير ممس له ولمس ئصه المرء ينذر أن حنن منا 

الاسم

جامد

محرمٌن يؤخذ لم رُا 

معتىاسم 

 U( غيرهمن أحن

ثاةر.ثلوعء



اكمماهحراي،ا1س،صالسد

اسدز

الثلاقةالاتحاو محادث )١( 

الأْظة:

صتاعئ.صئت 

إناء.القيم أيت 

حققاتا.القلب حمى 

وجلا•المذم دخل 

ئييأ.\ذ>ر؛\بأ تب 

حقنة.الريغ حضر 

نثالأ.الميص تعز 
اليخت:

كل.٥

0

ص.تاةه.الئزب صتئت 

نثارأ.القراد ئمز 

مضاتا.>،^ ١٠

وجٍاوألا،وحداا4ير 

تشاuمزثكا٤.

ق؛بالثيندلآ"<.

j\i■ .النا.نننارأ

الاسموهذا الزمان، مجردمن حدث دال'يلي يامم متم المتقل>مة الأمثلة من مثال 
ثلاثية،جميعها وجاوُت،أسالها واحا.أ واحدأ المصائر تاوورن<س ؤإذا ااممال.رآء، ينمى 

نوعسانيالو-محد؛ ٢١)
الراد.ض الخالب الياض الألوان: م الثمة )٢( 



علىتدق حيث الأولى _ Uaj)يي وزن على فهي والأوزان؛ الصيغ مختلقة ووجدتهل 
نيءقثلأنء وزن وعلى امتناع، على تدل حيث الثانية ال2لاثفة قي افعالء وزن وعلى حرفة، 

تدلحيث الرائعة 5ي ءءعيل8 وزن وعلى اصعلراب، على تدل حيث الثالثة الهلاJقة 
وعلىصوت، على تدل حيث الخامة الهلالفة ني أوءى٠اله لريعيلء وزن وعلى سير، على 
الأحيرةالهلاهة ٠فعالاا؛ي وزن وعلى لون، على ندة حيث السادسة  ٠٠٥١١٥١١فغاةاا؛ي وزن 

داء.على تدق حيث 
سم،مما شيء على دالة تكن لم إذا الثلاثية الأفعال لمصادر أحرى أوزان وهناك 

هيوإن0ا مهلردة، غير كلها الضوايهل هاو.ْ أن على الأتية، القواعد في مفصلة وستراها 
المماع.على الثلاثية الأتحال مصادر لي المدار إذ غالية، 

القواعد:

ججيعوهوأضن الرما}،، من تجرد حدث صلى دق نا النضيرت ( ١٠٠)
الئئظا*ث،.

محبإلى دالرجدإ لأشاع إلا تارث لأ كمحرة الثلاث الأفثال محايد ( ١٠٦)
يآش:U أثئها ٠ ٠ هئاق آن ص الكؤ، 

جدئق*م، دة شما ارقمالأا<: )آ( 
اتظع.عر دق مما لرصاله رب،( 
اصطنأب.مر دق فا هصلأنa )ج( 

عرتنر.دق فما السءا؛ه )د( 
صؤُث،.عر دق فما »ساد« أو ااسيد« )ه( 

)و(ررممق«ساثثضص
داء.عر دق قيبما وصادء )ز( 



اصرص ادم ا..ا س؛د 

3\ص:ذلك محن ^،٠ عش الثصتئ تدق م محإدا 
نهولة>وأ هساوةه؛ آو ^٠ ٣٥٥على نصثوة اْنا؛ءآذنيون ئي )١( 

وماج

وعظش.هنح ى: »هةل«آ عر تضدوة يكون آن اص وسد® وش )ب( 
رجلوم.صؤؤ ى: للهثوفي«؛ عر ممدث، يكون آن اص »هثر؛® وش )مد( 

٢۶ك؛ ءمموء؛ عر محثرة ممون آن ولاسدء ارسد® محن المدي ور )د( 
لي•



اسم

الأسمحادث )٢( 
الأْئالة:

هئتتالولن;هاويأ.

أومجادلة.جدالا جادلت 

ئ-ميتالمةدخنية.

إذشادأالناس أذثدت 

تزسآ.الأثاث رقت 

أو،سامة.>سا؟ا نامت 

الورقبموت 

زلرالأ•أن دلرلة الأذص دلزلت أوونوامآة ونونه ،؛^, ١١ونرس 

اليخت:

تدبرتؤإذا رباعية، أفعالها وجميع مصائر، كلها المتقدمة الأمثلة في الأحيرة الأسماء 
الأفعال.صيغ امحلأف بحب مختالفة وجدثها وأوزانها صيغتها 

اإئعال٠اعلى المصائر جاءت لاأئعرأْ موازنة الأفعال حيث الأولى الطائفة ففي 
امعيلء.وزن الصادرعلى جاءت موازنة الأفعال حيث الثانية ١^١١لفة وش 
أوا؛فعالاا على الصادر جاءت ءفا٤^٠ وزن على الأفعال حيث الثالثة الطائفة وفي 

همفاءلةا؛ب

علىالمصادر جاءت مضعف مجردتءير[ رباعي الفعل حيث الرابعة اللاثفة دفي 
»سللةو

الحلي■صرت ت الوصوصة )١( 





والقدابيةالخمامئة الأمحاو ممادز )٣( 
الأْظة:

الزنئاخْرارأ.اص )٢( )ا(ائتئاتزئائءوادأ. 
الجاهثاثارأ.)؛(انقي )مآ(أطانالوابناطْقانآ. 

)أ(قانزالقثعظئ.ه/ النجي تقدم )٠( 
المحت:

يإذاوالداب، الخامية للاقال مصائر اوتتال.ةطها الأمظة الأخرةقي الكلمات 
أنبتمسك لتطيع ؤإنك زائدة، بتاء ميدوءة ؤإما وصل، بهمزة مبدوء؛ إما وجدتها تأملتها 
الماضية.افمالها وصح صيغها يتن ييرة المصائربموازنة ءدْ أوزان تحظ 

القاعدة:

يدم:ض دناني اضاءواستاظ، •أ(محامحالآمحاو 
خثمترثاكالماضي ورء على جاءت وضل بجمرة متدرءْ ثانئ، إن )١( 

دذيادةصمدم؟لأأ•
^محا صم الماضي؛خ ورن عر جاءئ، يثاورائدة متدوءة ثائئ، نإن )بر( 

الآخرةةظص.

ممح)ا(

•تها:لكث القائظ واذكر المارين ش الواردة المصائر محن 
عنالرجؤع نإن أوبمل، يتول أن مد ومحت أن للإنسان يبقي • الملأممة أحد ، ١١٠)١( 

منهاوعوض مصيره، من الأمصال، رالف حدتن القا، ب ركانت راصضل،، وزن على القعل كان إذا راآ 
امظادة،.كءاسقاماسقامة،ورامقاد تاه؛يالآ■؛م، 

وكرئاسنرياء، يي الألف تب، صضُزنءظل،اورتفاءلأوكانم،لأ0الفا، )٢( 
.تُااأ، ورتوالى تاتأ، ك-رانى يلها، 





الخؤمصرامحه اراحح الخم 

)٤(^
تامة؛جمل قي منها محسة واستعمل الأساب، سان »ع الأسال مصائر هات 

امتص كث رخل حاك طار

اثل ه
٠٠م.. تكثر هاج اصم

ئحادد بج، مط اشمأز

ثلن وقف جرى

مةن)ه(

ثلرب أصلح

كلمن المصدر مكان ؛ي ضعه ثم ماضيا، فعلا الأتيه المصادر من مصدر امحشدل 
ذك؛

النارنمحر  الثpاJهصيف،  ١^٠٥،صياح 
الهلائرئعريد  الشرمجان  الملمصبيي 
الحمامهدير  الماءضير  الهنثواة 

المنافقجياع  الشجرحفيث  السقيصالل 

الشمسؤللؤع  الأمدمجاعة  سازءةاس

ممح)0
مقيئة؛جمله ش وصنه مصدر، وزذكن الأتية الآسال، مصائر هات 

أفاد

رر
عرى

ئمادى

اسأتهان

تعدى

تغاضى

استمال

آعاد

اهتدى

مم)م

الرأاءي4االآفع١ل، مصادر من مصدر على صلته تشتمل موصول متها يكث جمل أرع "هدن 
الصيغ.مخالفة الجمل ني بها تأني الش المصادر تكون أن وراع 

)٨(هرين 
المسط[]_ سائر؛ من قيه ما على تكلم ثم وأعربه، ١^٠*؛؛، الثيت اهمج 

ؤإجمادإحنان الناس أكشر من به قبيح الئ—رلث رئن لفى إنا 



ص(رامحي النحوالواضح ءةممسيبمال 

اسدرإعمال 

الأمظة:

ثضيله.اقن \ة؛\ك لث. رابع الندث المتثم' ئكرك ينرتي 
0

اترد.انتظارأنتاء ش ثغن فذنغجن. عكاقأة يك تختن 

مجتهد.كث ئئجيع قؤتا واجب 

عملت.الإئتان نحث أحوق وء1تث. الحب ثديي الثاتث أثاءْ• المذب حس عمك 
الجت:

اهل. مكان نفع أن حاولت ولوأنك ممطور، على المتهيئ الأمثلة من مثال كز تشتمل 
الأولالمثال في يصح فإنه >تهلاءا؛ ءذلك لوحوت والفعل أوءماه والفعل ءأزا، المصدر 
سكزالم؛عماأن أوءيرتي المضي، أردت المنعمءإن شكرت أن ءيسثني تقول؛ مثلاأن 

الحال.أردت إن ال٠تعما، تثكث ما أوءيسرني الامتمال، أردت إن 
أكانمواء فعاله، عمن عاملا منها كلأ تجد عملها، حيث من المصادر هل.، إلى آنئلر 

محلىأم الثاني؛ن، الناتفة أمثلة في كما أم ،، ١١الأولى اّاتفة أمثلة في كما مضافا 
المنون،إعمال من أكثر المضاف اعماد أن غير الأخيرة، ١لهل١ئفة أمثلة في كما دءالء 

واللام.بالألف اسى إعمال من أكثر المتون ؤإعمال 
الفعل،مناما يتوب أن ثانيهما فعاله، عمل المصدر فيهما يعمل موضعين أحد وهدا 

لمالفعل عمن العاملة المصادر حميع نتعت، انلث، ولو الفقراء. وإءلMاءا الإهمال، تركا نحوت 

وتدالأولى، الطاتثة امحتالة ني كما متصريا ؛، ٧٥يعد الممعود يأتي ثم فاعله إر ايمير يضاف ان الأكثر )١( 
تإلل.وذلك ، ضش الضف إكرام اعجني ؛ لم ، مرةوء1 ذلك سد الفاعل ؤيأتي شوله إلى المير يضاف 



اس؛لإعال رامحيالخوالواضح 

ولاالءادما١، صريا اصربت نحو؛ المؤكد للممدر عمن فلا ثالثا، المرصعين لهدين تجد 
التشبيهعلى الدال الممدد ولا ،، الر|يضا،ر نيارتين أرويت نحوت للعدد المسن المدر 

تقديرهيمح لا الثلاثة المساير هذه من كلأ ئإن انرعدا؛ صوت صوت هلليار٠ نحر؛ 
الصائرهذه هن واحد يعد أش فإن فعاله، عن ناتأ ولمى والنعل،  ٠١٥٠أووالفعل، دءان* 
المصدر.لا المعز فيه المامز كان معمول 

القواعد:

ثبوطآم مضاها، أم -٠١؟^، ممالى؛أكان ^١٤الثصاJرعنزفئله (تتنث ١٠٩)
منءرآدءرالإياه.

٠٧٠٥آؤ والفعل، صءأزه ئةديئْ يصالح آن المصير عمل في ي>ئثرتم ( ١١٠)
ئئك•ض نايا تكون أن أن ء.اكل، 

ممح)ا(

المهدرمعمول وصهل المس،، ييان ،ع يأتي، فيما الماملة وغير الماملة الصائر يئن 
فىكد٠ثال:

الخادم.صريك ساءني )٢( لممستاك. حوث؛أملأ، لولا )١( 
صلأ.إهمالا المامل أهمل )٣( 
الخوج.أسعمث،إمعافٍن )٥( 

الممفاء.)¥(نثتيإنمافالث، 

جواده.الرحمة كير الغوذي )٩( 

الماثر.)اا(أةلتإفاله 

محيان.فصاحة فماحة لل؛، )٤( 

)ا-(إماذأالخريق.

واجه.الإهمال ممل الفلاح )٨( 

(١٠ )i'ui .الملهوف

)أا(آلمينهتكاّلل.

مليا.اخك إكرام اكرعتك نحوت نمل، للتؤع ايصيرالمثص أما )١( 



ممم>أآأ(

يأش؛فا و4 المفعول إلى المعانة الصادر س الفاعل إلى الضانة الصادر ميز 

صدمك.الرسائل إنشاء أبيع ما )١( 
جميل.)آ(لنشادكالأشعان 

أحوك.الأخار تصديق أسميح  ١٠)٣( 
)؛(حاكالأوٍلانسالإبمان.

بترهم.الاباء عصيان التربية سوء من )ْ( 

العدو.وبعد الصديق لقرب الإنسان يمح )٦( 
يضره.الترف ي الرء انغماس )٧( 

الاا.واء.شرب يعل الؤيض حال حستث )٨( 

)٣<ميل 

والفعل، ٠١٠٠ومرة والقحل، ءانء مرة الأتية الصادر س مضاف مصدر كل بدئ ضع 
العي:ش اكممين محن الفرق واذكر 

لك.شرف العروق صنعك )٢( قوادهم. الجنود عصيان ساءني )١( 
)؛(ص؛ىاحتا؛كأساباتي.عش. الإنسان قامة )٣( 

؛،.Joالجهال ئلجك )٦( الأْررا احن ما )ْ( 

ٍاومه.١يق الصiللهجر أممت، )٨( الأموال• ركوبك من عجستر  ٢٧)

)٤(محن 
كزمعمول وين الأتية، الأمثلة في والفعل، أولاماه والفعل، ءأنء موضع مضورأ ضع 

تمصائر 

الكتاب.هت فقا.أن ماءتى )٢( الغريق. تقل. أن سرني )١( 
مروءة.الئللوم تنصر أن )٤( الختر- تفعل ما يمجض  ٢٣)

)1(أنم،ظليكلماتوامىاكراء.الحق. ئالث، لأن )0(أك؛رتك 



الخلدإتد0او اصرامحه الخرالواضح 

ءوةنؤْ(

كنالممدد؛ي معمول بتن ثم نمدرأ، الجمل من جملة كذ الفعل؛ي عن أنب 
مثال؛

الخادم.أكرم )١( 
الؤيص.أمعقب )٣( 

الصياح.أوتي )٥( 
الملأء.اثر )٧( 

الأبواب.ره(اهح 

الزرع.اض )٢( 
اكار.)؛(أطقئ 

الهمم.امتنهض )٦( 
الك؛ار.احترم )٨( 

الأس.)«ا(أمفب 

م؛يىؤ0

فيمضافا يكون بحيث فعاله، عمل عامل مصدر منها كذ في جمل نلاث كون )١( 
الأخيرة.ش والإضافة ءالء من ومجردأ الأنية، ش .ءالء ومحن؛الأولى، 

ه٠ ه ِ ء  ء

اتحيرْ.ش واوصايه ررال،ا من ومجردا الءمه، ش ."،j،" ومحلي؛ولى، اد 

الصدريكون بحيث فعله، عمل عامل مصدر على منها ك!؛ تشتمل جمل مث كدن رآ، 
والفعل.أو®،L؛< والفعل دءأنء ٠قاJرأ الأتية الثلاث* وش الفعل، عن تائأ الأولى لثلاث اش 

وجوبا.ءحد.ود* والخير فاعله إلى مضاف مصدر منها كل ش الميتدأ جمل ثلاث كون  ٢٣)

مةنؤآ0

أعربه؛ثم عليها، احتوى للمصادرالش والم١رع الماضي وهات الأتي، البيت اشرح 
الخفق[]من 

المضولطلأ'ب غن الثض كئلث، !كثمه ففذواداأنىادن

ءمح0

T



صرامحي الواضح ادم ااْي><هالهو؛ز 

السىالمميز 

الأم

الممةآلمادر  الأفعال

موعد وعد

تذيب يثب

ندى ء

المميةالصائر الأفعال 

صي
؛مندقني 

م_.ءسعى

الممةالمصادر الأفعال 

-زدحم

الخت:

الأولالنؤح الكلمات؛ من نوعين على تشتمل المتقدط الثلاث العلواثف من ط\وقة كز 
ولمامصائر؛ إذا فهي الرمان، عن مجردة معان على داله فأسماء الثاني النؤع أما أفعال، 

ميمين.مصائر سست، الفاعلة عير ش زانية بميم المصادرمبدوءا هذه من كل كان 
اللام،صحيح مثالا، ثلأسا، منها كلأ تجد الأولى الطائفة أفعال ٥^، بعد تأمل 
®_J،،،وزن على وجدتها الميمية مصادرها إلى رجمث ؤإذا الضاؤع، في الفاء محذوف 

الين.كسر 

م|ءن|وفاللام صحح بمثال ليس ثلاثيا منها كلأ رأيت الثانية الهلاتمة أفعال تد؛وث ؤإذا 
ءمئنلءوزن على تجدها الأفعال لهده الميمية الصائر إلى وبالرجؤع الماؤع. في الفاء 
الؤع.هذا من فعل كز فى مقرئ الوزن وهذا المن، بمنح 

ممادرئتدثرت ؤإذا ثلاثية، عير جميعا تجدئ الأخيرة، اساتفة في الأفعال أنئلرإلى 
المقعول.اسم ^١^٠ وجدتها الميمية 

وموعظة،.وموجدة وسرة لامصرة ش كما آخر0 ش ناء الميمي الما.ر صيغة على تزاد وفد 

ممادرممية.ك*»ح\وك*ااواام*ارنأالانمى ،،، Upوزن،رمقاض العمائرام ان يتضح ذلك من )١( 



القواعد:

االئم1ءلت،<.عتو ضر واووة بميم تصنرتتدوء اييؤي؛ الثصئو ( ١١١)
سودسد،مثالآ\سحم، السد^^1، كان )آاا(لدا 

المر.بمر ءضز،« وزن مر انمؤ، كان الثشاوإ، 
مرالفاء تغيري اللاع، صجٍخ بثالأ، وؤخ، القاليئلاثثا كان إدا ١(  ١٢٠)

المر.منح »_J« ورن عن، انمي محنرة كان ^١^، ٠١١
^ja.ض،كانسثةانمؤ،م،وزنم 

مرآمْ.تاء الميؤير التصدر صيهؤ عر تزاد قد ١(  ١٠)

م؛ن)ا(

سادرغيربيت:بها واسبدل التالية، المارات هم، انميئ الخائر ين 
ثسأ.أحي ننألة عن وجهك صس ١( 
مممعة.نيه لك ليس عملا تعملي لا ٢( 

للاحزان.سلاه الإخوان ح الجلوس ٣( 

احتماله.يكثرة نضله وعر نثالؤ، يقلة الرجل عقل على ينثدئ !٤( 
المهانة.ؤيورث المهانة، تذهب المراح ٠، 
نمدة.الفراغ نإن تجهدة، يكن؛_J، إن ٦( 
طا.ك،تغتنئامك.أقلد ٧( 

لقاء.أحنهم نحثه أثلهرالناس ٨، 
نفه.بمضرة ^١١ الناس حسد نى ٩( 

مهإه•حقإل، ^؛١٥ ثن ق تأ-يثل هدي قج يأمبج، هدي تنثل أدبج، ري ؤدُل ، ١٠



هرين)٢(
تتامة جمالة متهاش أرسة وصع واصبطهايالثكل، الأية للافعال المصائرالميمية هات 

ثالث وصع ئع طس

أصالح عهد ئلمأن ورد

اجتثغ انحدر أقل انصرف

ثرى عاش دثآم اقتحم

ممح)م

وزنصلى الأولى يكون»ي بحيث ممي، مصدر على كذ«نها تشمل جمل ثلاث كون 
المقعول.اسم وزن على الثالثة وش وزن،رمئنلء، على الثانية وش همةعل<، 

غرين)،(
تعلها اشتمل الش المصادر أنواع وين واعربه، الأية الأسان أحد اشرح 
بالنجاسحلالطرهل[جنشة  i_jL^سكر نننق والمنح الليل احتلأف فبني 
صللتكاوم هاجمزئثازق لنئثم يغيئ نن الموارس أدنى 

دجليلال-تطآعلى منها وكن ثرا هثلى ننجزه -الأيام لمك؛قلوحنن 

T



والهيئة)لمدة صاكم 

والهيئةالمرة 

الأْظة:

قثة.اتاث قغت دئة.لثاص اش أثلث

لإو'\صوم'أ.ابمآص. القانت إغفاءة. أش 

لآةظن:فلنةالخاتر.لآ؛ءوهةض لآ؛نشظامماو 
البحت:

ووتك؛يرةاا،واااوهللأق4اا، وااإةفاءةأ، وء3ثحةا،، وءد|ةه، ءاثألهء، الكلمات: 

مصادر.فهي الرمان، عن مجردة أحواث عالي تد5 كلها وُرنهلرةأ وءجكء، 
يدلمنها كلأ وحدبت الأوليين الهناتفنين أمثلة ثي المصادر هذ0 معاني تأملت إذا ولكتك، 

ثرة.اسم منها كل يمي ولذلك واحدة؛ مث؟ الحين ومع على 
ومعهيئة على يدق منها كلأ وجاJت الأخيرة، الطائفة أمثلة ني المصادر املت ؤإذا 
ءسة.اسم منها كق يمي ولاللك ونومه؛ الحدث 
اسمأن وحد١ث غيرها، وفي المتقدمة الأمثلة ش والهيتة الثة أسماء جمح اُرءت، تألؤإذا 

بزيادةممد.ر0 وزن على الثلاش عير ومن الفاء، بقع ®هغلةُ وزن على الثلاش من يأمح، المرة 
منماغ ولا الفاء، بكر ا؛ذغلة8 وزن على الثلاثي من فيأتي الهيئة اسم أما آخره. في تاء 

له.يمثل لم وان.اك الثلار، غير 

وااإقامةاا،وراإجابةا؛، ورلرح٠ة٠، ؛.)١^٠٥، بالتاء مختوما الأصل في الصاJر كان فإذا 
واحدة.يإجابة واحدة، دعوة فيقال: بالوصف، منه الثة على دق 



اكان(راؤزء النحوالواضح و|وهيإة المدة 

منهالهيثة غلى دق ك-اجبرةا، ءفنالهءإ وزن على الأصل في الثلاثي مصدر كان يإذا 
الكهول.جترة أو وامعة، جتدة ت لقال أوالإمحافة، بالوصف 

القواعد:

الهتقؤ؛وانم واجدة، تئ0 الحدث رقيع على يدق مضير ت الثرة امم ( ١١٦)
وقوعه.حين المغل مة4 على تضيرنيئ 

منكان فإن ئلاقا، الفنل كان إذا »ها؛ ددء على بجون ١^٠: اشء ١(  ١٧)
آخره•هم، تاء المضيرينيادة ورن على كان ئلاثي 

لةصيغة ولا المغلثلأقا، أذاكان لرفئلتْ ودء على يكون الهبمق: ام ١(  ١٨)

النئ؛ئى الدلالة الأضلكانت في باكاء مغتوا الثضدث كان إذا ١(  ١٩)
المغلكان إذا المحهة عر الدلالة في الشأن وكللك، إالئجةل١،، لا يالوصف 

همين)ا(

كل؛فعل واذكر الهينة، الصءوأسماء اسماء من الأنة المارات فى  ١٠بين 

استشارة.الطٍيب استشرت كتوة•)٢( جواد ولكل، ثوة، صارم لكل، )١، 
)،(الصلهقوةانمدضذرأ.)٣(مارازلكسيرةالثالفالمالح. 

طالة.س أبغ سكتة رب )٦( واحدة. إصابة الغرض أصنت، )٥( 
أكلات.منت أكلة )لأ(نب وممةالداهل. الرحل وقف )٧( 
رجة.تعود فرحة رب ( ١٠)ابتامة. الزمان لتا ابشم )٩( 

وك٠طرة٠ىنشاوة|، مضرمهاi أو *كسورها كان نإن الماء، شع ءقنثة، على الممأاور كان إذا هذا )١( 
يالوصف.يون ولم للمرة الفاء قتحمتا 

\لإس'.او بالوصف نكرن محا الهٍة على الدلالة ان همر )٢( 



والهيئةالهوة صرامحي الخوالواضح 

عرين)٢(

الآس؛ن؛الأسال س - ذلك صح مش - والهيتة المرة هات 
اصرفصحا غضب عث 

أء1داستحم أفاق نهج 
اجتمعرفع هدب قني 

،رين)٣(
يأش؛فما أوالهينة للمرة صيانة  ١۴من والضاؤع الماصي هات 

إسامة رجعة الثعل،ؤيعة  القلمانشريه 

ثقحة قربة واحدةإقامة  الحانفزعة 

الصىفرحة  صزحة رلزلة جولة

الأسدوثة  جنحة دذدة المراسمئيه 

قرين)٤(

نمط

مج

غل

الفعلمن مء اسم على منها الأولى الثلاث من واحدة كل تشتمل جمل تسع كون 
منواحدة وكل الثلاثي، الفعل من هيثة اسم على الثانية الثلاث من واحدة وكل الثلاثي، 

الثلاش.ءٍر من مرة امم على الأخيرة الثلاث 

مين)ه(

]__[الثاني: المن وأعرب المثاب، ش الرومئ اين ثول اشرح 
،١١١٢دلا محا لا ذنامانغوئوا نودتي ئغمظول لأ ثمئئب فإن 

جالهارآ،ونللعدا لمالي وحلوا منعزل عني المندور ونمه مموا 

اى:حئاليوا-هرط)ا(نما.أ:
مرم.ص طن يمس س يتف كط ءي ثمرا اى: بمعزل، ءي ايعدور رتمة هوا  ٢٢)





القواعد:

يه.قام أن السد وت4 وج بما ثصوغ اّم الفاعل: )•مأا(انم 
(١٢١ ،aبمغاجا٣طسؤضمح.ئهل)رهقء؛يا1ئلأ'تيض

اآخر.مل ثا ركني ثضئومه يهأ الثضارعت حرف ؛إبدال أ محارم رز)، 
آوءشال0، آن 8ئثاوه، الثتالغو|لي محي عغد الفاعل ام س ( ١٢٢)

منثمرإلا ولا الصيع وهده ُءوالُ، آو ااءو؛ألاأ، آو 'لءثولء، 
غني؛•ين بماي لثدي الئلاقي، 

اوىءادت11الثلأي م تاّيئ المالغث صيغ أن قرون الكرمن أن التحا؛ بمص نقل ، ١١



الفاعوانم محل 

الأْظة:

اثكن:س.)ا(أئا 
سر.اس )٢(لنت 

 _^)V( تذييح•١^٦٥٠
)أآيمذظلإ؟

حقومم•اثس مغطي أحدق )٠( 
تمرأ.تائدأ ويلا ثرى )٦( 

المن:

اسمكث آن رأيت الطر انمث« ؤإذا فاعل، اسم على السامة الأمثلة من مثال كث يشتمل 
ءنعمة(كلمة ناصب مثلا الأول المثال في ذءالثاكر( فغله، عمن عامث الأمثلة هذه ش فاعل 
بهمقعول أنها على ،، ١١٠٠٠كلمة ناصب الثاني المثال في وءالجاحدأ به، مجغعول أنها علمر 

ثطىأكان سواء الفعل صل الفاعل امم ؤبمثل الأمثلة، شة في بمال وكيلك ايمحأ، 
ءٍرولكن الأخرة، الأربمة الأمثلة في كما ثنلم، أوغير الأولين، المثالين في كما دءألء 

اسز،لأسلإلأثرٍلين:
فلا،، ١٠٠لم؛للمضي مفيدأ كان فإن أوالاستقبال، الحال بض يكون أن أولهما: 

أمس،.ررعه حاصد هم«حمد تقول؛ أن بمح 
كماأوموصوف، أومبتدأ، أواستفهام، ثقي علمر معتمدا يكون أن الثاني: والشرؤل 

يعمل•لم ذلك من شيء ض بمتمد لم فإن الأمثلة، ش ترى 
المنعم،،قشز الشكور ءبمجبثي البالغة: صخ وشروؤله عمله في القاع!، اّم ومث|، 

الغدو،.لقاء لهثاب الجبان ءإن وتقول: 



اق11،امادسفيمئب\  ٧١٥١رامحزء راضح النم 

القواعد:

كانئ)؛ الفائت، يبع لازما كان فإن _، ثمنت القاصر امم يغنت < ١٢٣)
يه.الثئئود وئصب الفاعت وقع ؛شدا 

الفاعرإلا0مآا(لأسدام 
ممرامحُمح؛.اذتضق الأيد: )١( 

ايثقحمر، ؤتتثيدمحلى آوالأشففي، الخاو محلى آذتاوق اكايثة: )ب( 
ثوصوف.أو تقيأ، أو اتصهاآ، 

ذائوءل4.الفاعل ام عمت الئبالثؤ صيع ممثث ( ١٢٠)
م؛ن)ا(

الفاعالين؛وأسماء المالنة صيع فيما ين 
ولاخقود، ولا خوة ولا نئتاب، ولا نئام لا شكون، صوت او>من حكيم: قال 
يتمتولا نائلا، ٥ لا أسائ، الأخلاق ومن اعلأئ، الخيرات، من بمللب نمال، 

صله،محسن انه، للمحران لكلامه، وران الإحسان، مترادف، الهمم، مثواصئ بمال، 
رحيلملالفقراء، مواس الشع، عند وئاب، ولا المثع، عند بهياب ليس أماله، الحق ش مكثر 

بالضعفاء.

ممح)أآ(

الأنة:العياراته س الميالغة صيغ من صيغة كز بدل فاعل اسم محع 
صريقا.المثول ولا مرورأ، الئضوب، ولا قزحا، العجول تجئ لا )١( 
رابض.أمد من حيت جوال كلب )٢( 

وعدومدح.يملح، ودود من يخالوالمرء لا  ٢٣)
الشاJامم.محي جزعا تكن لا )٤( 

بأسرارمهتته.العليم اام.د.وق العمال حير )٠٢ 



اص(رامحي الخوالواضح 1ا0سوآاقسام 

هرين)٣(
شدة؛جمل ش منها أربعة رضع زئها ثم ١لآسة، الأسال من الفاعلين أسماء صع 

أمثل جان امتلأ أراد طوي

أحب V؛، jJLmm استنام فلا سعى

احتل اصطفى فللم احال وعد

م؛ن)،(

مقيئة؛جمل ش منها أربعة واسعمل الأية، الأفعال من المسموعة المالغة صح هات 
سمعرجم وب عذر ثم 

غفرجاب فهم تال شرب 

عرين)٥(

ئها:كث مض واشرح مفيدة، جمل ش الأتية المالغة صيغ من صيغة كز صع 
مطاءمنان مع طردب بهذاد 

صورٌئداح متلاف متوان نمام 

)٦(قرين 
إنٌفملين أد متاسا، به مفعولا الأتية المالغة وصيغ الفاعلين أسماء من كز بعد محع 
الخال؛اقضت 

الخالين...أب لا )٢( )ا(الغنىكاس... 

تنخ...الليل )٤( )مأ(الشسمح؛ة... 
 )o( مضؤار... الكريم )واجدون...نحن )٦

راك...العائل )٨( أك... أ،تلأف )٧( 

أحوك...متجز  ١٠( ١٠)... حمال الثrجاع )٩( 



ارسفياقسام مؤقسه اا*انا رامحي ٠^٠^ الم 

عرين)٧(

الأولىفي يكون بمصث _، عمن ءا»و* فاعل اسم *نها كث في يمل ثلاث كون )١( 
والإصافة.ءالء س >لإحح\ الأخيرة ونى مضافأ، الثانية وش _األاا |محلى 

صيغجميع واستوف 4 فعلها عمل عامله مبالغة صيغة منها كث ،ي جمل خس كون )٢( 
عرنتها.الش المبالغة 

فىمعتمدأ يكون بحيث فعله، عمل عامل فاعل اسم منها كث في جمل أرح كون  ٢٣)
الرابعةدفي مبدأ، ملي الثالثة دفي امتفهام، على الثانية دفي نفي، على الأولى الجملة 

موصوف•على 

)٨(الإعراب م عرين 
مذ.جت- أ 

الأرص.ثوره حارث الملاح 
الفلاهرة«بالضمة مرفؤع مبتدأ ■ الملاح 
الثلامرة.بالضمة مرفؤع المبتدأ خير ت حارث 

إليه.مضاف بعاو0ت والضمير مضاف، وص قبله، الفاعل لاسم فاعل ثور0_وورت 

الفاعل.لاسم يه مفعول ت الأرض 
الأمحئلةأعرب - ب 

الأرض.جوادة ناهب الفارس )١( 
الطيب.صح الجاهز معليع ما )٢( 
الماقل;ثاقصغأةالأقرار.)٣( 
محبوب.إخوانه مر الكاتم )٤( 

)٩(هرين 
توأعربه الأنة الأبيات أحد اشمح 

._؟jL،r«Jlالرح_ال أي ثنث، على ثلمه لا أخأ بممق ولت 
لاسل[



ساكانياالخوالواضح ااه،سوآإههام 

المذراعاب أنث ات فإدا حتى مميبغ الرأي وعاجز 
لاو-طا

حجاب؟منك أملت الذي ردون بينتا الغجب لرقع أن ناقلي وقإإ 
]الطدزا

الدهربه نجيء قد ما راهب ولا منثني ئجيى أن حاش أنا وما 
]الشل[

TTf





صرامحي الخوالواضح او0،سؤآأقسام 

وعملهاكول اسم )٢( 
الأمظة:

الحديث.سع 

الخئ.ظود.

ج1إوْ.المجد ميغ 

ويا.الفقترمئتر 

مؤع.ن الحديث 

العريق.أنقد 

جاؤ؛تمتوح المجد 
.محميرأالكتاب اتخد 

مدالشث.
متقد.الميق 

القمررثآ■أمؤلي 
متحدسميرأ.الكتاب 

أمملأق:زمجم؟
ا.محممادءظم.اخصل 

الميديى.على عيب 

؛JaP.jاحتمال محتقن ما 
٠الجمعة يرم ائظلى 

خؤ.سرب الصديق 

اليخث:

المفعول،اسم معتى ءرءت دراسته، لك ّمت محا وتازكرث التةاJمة الأمثلة تال.يرث إذا 
وهتاالقواءدأ، ذكر عند هذا لك، ستالخءس أنا عالي الثلاثي، وغير الثلاثي من يميغ وكيف 
فتقول؛المفعول يامم تتا1ُق جديدة أشياء في البحث إلى نال.ءوك 

وتجال>للمجهول، مبتية جميعا تجع.ها -ص( ب، الثلاث)أ، الهلواف أمثلة ش الأفعال تأمل 
وأفعالالفاعل، مناب به المفعول أنيب لواحد،ولذ.لك متعدية متها الأولى الهناتفة أفعال 

الثاني،ومب الفاعل متاب، الأول الفحول ولال.لالثؤأنس، لمفعولين، متعدية الثانية ال؛لاثفة 
ماوتتم، الفاعل عن نائب، أنه على الأول ترغ فإنها لثلاثة؛ التعالأية الأفعال ذللثإ في ومثالها 
المثالفي كما قلرفا فيها الفاعل نام، جاء ولدس، فلازمه؛ الأخيرة ١لaلاتقة أفعال أف ءد1ْ؛ 
نحوعلى الثالث،، المثال في ومصدرأكما الثاني، المثال ش ومجرورأكما وجارا منها، الأول 

للمجهول.اللازمة الأفعال ياء ياب ش عرفت، ما 

للمجهولالبنية يالأفعال سبيهة وجيمها المحاذية الأمثلة ش المفعولين أسماء تأملتؤ إذا 
أيضاالحكم في ومثلها مصائرها، من مأحوذة لأنها الأستقاق؛ في مثلها فهي الدكر، المالفة 





^^ءع؛ابيِاك\نيا

ؤثرنندول، ونائز مأكول، طعام قال؛ فيكم؟ المروءة ما ت العرب لعض مل )٢( 
مقول.

الذيالثناقى من الدئء 1حؤجإلى البلاء به اشتد الذي اشر )مل(ئلءالإه:ئ 
البلاء.امن لا 

لمانه.تحت مخبوء المرء )٤( 

مملول.مبلول كل )ْ( 

•نه مرغوب ممتلع كل )٦٢ 
وأند؛تلاك، مغتتى الأثاث، مجرب والنور، الهواء ُرمر النزل يكون أن يجب )٧( 

،شهه*له تكون 

،ليزرا(
عملؤيين مفعول، اسم إلى جملته وهوفي للمجهول المشة الأفعال من فعل كل >ول 

تالمفعول اسم 
لمه.عرنئ، عمت هذا )١( 
التارخ.كب فى م؛ئهم يكزن آبمتال هزلأء )٢( 

_.الفراغ )مأ<نبم، 
الخيرات.ي أموالهم تنمق الرجال على تمي )٤( 

الئلالم.ش أيديهم تطلى البغاة ثدم )٠٢ 
أوعياله.ماله ى أصيب رجل على ثنى لا )٦٢ 
يالصاي،ايفاجوون الرجال حزن أشد ما )٧٢ 

ثويااالشتاء فى يعهلى الفقير ايتهاج اشد ما  ٢٨)

)٣(قرين 
ماؤإحداث المعي، على المحافهلة ،ع مفعول، اسم الأنة الجمل ش فعل كل بدل صع 

ذس،سالتغي؛رفىكتجمالة:طلبه 
الغيث،.جادكم )٢( الأط. زئر راعي )١( 



اا0سفياقسام ٣^^؟ ااث١نيا رامحي الواضح ادم 

و1لءدقة.مررظ )٤( كايأ. صديغي مالت )٣( 
الجو.م م )٦( بانمزل. الثور أحاط رْ( 

تمرين)،(
'•^ ١٢١المارات عمله،ي الذلاهروسب س العامل المفعول اسم ين 

تغلق.;؟، ٧١)٢( العم.مرومحماممْ. )١( 
م.تقن الكتاب )٤( أغصاثها. مقطومه الأشجار )٣( 
 )o( مح؛وب. المخلص المديق )المقئرتثوم.)٦
محمود.المهيب )٨( الأجتحة. ضوص الحمام )٧( 
منجاب.المفللوم دماة ( ١٠)حنين. ماله المفقود )٩( 

قرين)٠(
الآسة؛المارات ش المفعولين أسماء ش حصل الذي الإملال ين 

)آ(اوااغثناب.)ا(انلئفونب 
)؛<سممح)م(الأمارنح. 

>1(الكابثةمب>ه(التزلبتي. 
)م(اعابنْلويرالممحار. الشر من مميرأ خفظت )٧( 

مهن)ا■(
مفيدة؛جملة فى منها كلأ  الأسلالآوة،رضع' منالمعولين  ٠١٠٠٠١

أميي. محن ندما اجب هرئ

حت. & استعظم تحي نين

بيب• محب اهي
مين)لإ(

عوني أهيم

مفيد.ة؛جملة ش منها كلأ واستعمل الأنة، اللازمة الأفعال من المفعولين أسماء صغ 
بتريولملك'إ،محواليه ريجانه 



دمائهنخطءالي4 ئءيثموتا0 ءحصى؛ه 
محمحثددرمضان شهر أتم لجءص* اخممزيه 

ممح)ح(

الثلاث*ي سله يكون بمحتث ضول، اسم على منها كل تشتمل جمل ت كون )١( 
لازما.الثانية الثلاث ومر متعديا، الأولى 

شيكون بمصثر تعله، عمل عامل مفعول اسم على منها كئ صل جمل صت كون )٢( 
محها.٠^٥١ الثانية الثلاث وفي محلى الأولى الثلاث 

الأولى،في بنفي مسوق مفعول اسم على منها كئ تشتمل جمل ار؛غ كون )٣( 
الرائعة.ش ؤبموصوف الثالثة، ش ؤيميتدا الثانية، ش ؤياسقهام 

يه.مفعولا وناصب فاعل، ناثب رافع مفعول اسم منها كئ م جمل ثلاث كون )٤( 
)٩(لإعراب ميزي 

أ-مذج:
جالزة.احوك معئلى ما 
المكون.على بي ض حرف ت ما 

الألف.على مقيرة ضمة مرفؤع مٍتدأ مع8رت 
الخمة،الأسماء من لأنه بالواو؛ مجرفؤع الخبر د ممد فاعل نائب أحوت ء أحوك 
حز.مح في الفتح على تحميرمبتي إليه مضاف واهاف: 

الثلاAرةب،الفتحة منصوب ثان يه مفعول حالزة؛ 

الآتي4:الأمثالة أعرب — ب 
الروح•حقنته معروفة  ١٠)٢( حئاحه. مقمرص الطائر )١( 

حريرا.أراقت ظذأ ئزلكم )٤( )•ا(الئن,شهشاماض. 
(١٠)ميز 

لسالمط[وأب: الأتي المن اشرح 
ملءثورابالخير بمكس مى نمت ولم حصايله مذموما عاش مى عاش ما 



الْشوإاقْام ص(رامحي النحوالواضح 

الفاعلبائم الفثهه الصقن )٣( 
الأمثلة:

صجر•النابل 

أحدر*القراد 

المران

مخ.القائو 

أنهب.الخنان 
T

ه.

ثجاغ.الجئدي 
صيا•الحدي 

١.٣^، التاجرثريث■ 
اكأمم:تل3.اللزيان. 

الحث:

مصائرمن مجأحوذة أوصاثا جميعا تجدها المتيومة، الأمثالة قي الأخيرة الألفاظ تأمل 
الثبوت،وجه هملى الفعل بها نام ذات على دال منها يكل اللازمة، الثلاثية الأفعال 

يهنام ذات على دال وصف وهو اللازم، الثلاثي مصدر من مأخوذ ؛-®صجراء 
أواخرش المذكورة الأوصاف من بعد0 وما ءمٍحأا ش ينال وكذللث، ثابتة، حال على الفجر 
الفاءلا.باسم مشهة ®صفة أسهها وما الألفاظ هده من لفثل كل ليمي التةل.ءة، الأمثلة 
التسمية.هده وجه ييان لك وسيأش 

الأولىالثلاث الطواف أمثلة ؛ى تجدها الخيومة، الأمثلة ض الش الصفات أفعال تأمل 
تأتياللدان البابان هما وهنأان ®^٢٥، باب من الرابعة الْلائفة أمثلة وفى ®^٤٠، باب من 

الغالب.ى المشبهة الصفة منهما 

فتأتيغالبا، أوزان ثلاثة على تأتي وجدتها ُْدحْ ياب من الأتية الصفات يءبرث يإذا 
منهرالمزنث أوفرح، حزن على منها كل يلد حث الأولى الْلائقة ش كما ®ءعل؛ا وزن على 
أوهمب على منها كز يدق حيث الثانية الءلاتنة في كما ®أئعل® وزن على وتأش ®معلة٠• على 



الثاكةالطائمة ش كما ءئتلازا وزن عر دتآتي * ائغلأءُ على منها والمؤنث أولون، جلية 
عرمنها والمؤنث حلوأوامحتلأء، على »تها كز يدق حيث 

علىككون شتى، أوزان عر تجدها ٠^٠، باب من الأتية الصفات إر ذلك بمد أنثلر 
iJ-Jb ،وءمءكبثم،وءساو«كثتان، وراساواضبماع، وءسلا،كش4إ، ؛كشرش
ذلك.غير على تكون وتد كئف، و٠٠غل٠ 
أحرى،أوزان لها وحينئذتكون اليايين، هدين غير من الشيهة الصفات تأتي وقد هدا 

كثتخ،مشبهة، فهوصفة وزنه على يكن ولم يمعتى الثلاثي من حاء ما فكئ 
وعفيف.وئللم،، وأئيب، 

القواعد:

٢٣الئلأثي تضير من تضوع امم المابمو: باسم الئثثهه الضمه ( ١٣٠)
القوج•دجؤ ض قواكئد قام ثن ض ص

أوزاو:عرثلالإ باب من الثئثهه الضمه ;آتي ( ١٣١)
ءهول4اا.عار منه رأ}ئؤنث« مج، أن غري عر دق شما اارةولْت )١( 

ْةةالآءاا.عر مت4 رالثؤئث٠ أنٌ، جثه آن عنس، عر دق شما :  ٥٠٢٠١٥)ب( 
ه٠ئلي٠٠عر مئه رال٠ؤئث٠ آواهؤلأء، حلؤ عر دق فا ه٠ئالآناات )ج( 

ءنمأء،أثلأئ: ثر ١^١١، عر ءثت؛ء ءأيي ( ١٣٢)
رْهئرآاا.و٠٠ثرآء، رو٠ان١هه، وههثاتْ، رهٌرا؛ء، 

(١٣٣ ) Uُئدءثيدكئئض ئفذ ُلم •ى؛رإ« بمش الئلأيي ين ياء كذ
ءئ'هء<ة)ا(

متسمم

ث،داسائدافي محتق، ني ىصLئقاا ■ااءل<، صيغة إلى تحول بها  JUaiمثجهة صفة كل )١( 
د'ئوح«فيهمح•



اا0سقاقساء مإو؛لآإ؛كا ااّانىا رابني الواضح اكم 

اللهقثهةاكفة غمز 
الأم

اومائالأبج،وؤة.)ا(اقضتئ 
الئاخأ.النجدالمخ نزت )٢( 
النور.القوي المباح أنقذت )٣( 

_u.بمرة )؛(اثلغق1ة 
هورأ.سيد الثغز )٠( 

الجثة.صئتر أقذ' )٦( 

اليخت:

روءصخم<، ولربميدء، وءبمليءا، وهالقويء، وءالمحء، ءالأشهبء، الكلمات: 
بااألا<،محلاه منها الأولى الثلاث الفاعل، باسم مشبهه صفات كلها المتقد.مة الأمثلة 

منها.مجردة الأخيرة والثلاث 

•مها،مجزئة دءالءأم محلاة سواءأكانت الصفات هذه من صفة كل ؤإذاتأملت 
مرتوعا،يكون فتارة إ حالات ثلاث على المفعول ووحوت يعدها، فيما عاملة وحل.وها 

ثسهفعر التم، وأما الفاعلية، فعر الرفع أما مجرودأ، يكون وتارة متصوبا، يكون وتارة 
وكلفأالإئفة، الجر وأما ذكرة، كان الميزإن عر أو وعليه الشرليةإنكانءعرفةُا،، 

الأمثلة.ر ثناعر ذلك 
فهيلواحد، المتعدي الفاعل اسم عمل بعدها فيما تعمل الصقة هذه أن ترى مدم ومما 

بذكرها.اك jJوءاالش التسمية وجوه أحد وهذا عمله، قي به ثبيهة 

اتطوU كل نكنلك ضولأم، لاينمب اللازم والفعل لأزم، الشهة المنة فعل لأن •تعولابه؛ يكن لم )١( 
مميره.عن 





ءوةىؤم(ا

مثجهة؛صلة كل فيما عين 

أصر،جتل يكتمها عشر، وتر'ضه\ شهر، ظولها حفراء، وشجرة مراء، ثرية بضر )١( 
\لمثوح\ت.ن؛ارك الئدوات، ممون نهر وصطها نحى أعثر، ورنت 

ساكنوف حنن ؛ربيت هال؛ القس، حسث الوجه حسن دجل إلى وف ثيلنظر )٢( 

فقائلوجهك محاسن ءسالست، تال؛ الخالق، سيئ الطلعة بهي شابا آحث ورأى ئذلا• 
مسكء.

الننآْ، وانمع مئة انس ثريه الصورة، جميل الشكل، بديع ٍنائر الثلاثوس: )٣( 
القار،يعجب نامية ذوألوان وئيشه الهضم، عسر صلب جافثر لحمه فإن والغذاء؛ للذبح 

جناحانوله ءنجيي، وأصفر رتنجدي، وأحضر وردي، أحمر بين ما الأبصار، وتخظغث، 
جميلاتريسات من ؤيتألف جدا، محلؤيل وذيله قليلا؛ إلا الطراز على يساعدانه لا قصيران 

الألوان.عليها نتزاحم 
الضث.مه ؤإن حث الغث )٤( 

قكر.صنا ولا فتنصر، رتلآ تكن لا )٥( 

بقه.وعقلي من والتقي بغيره، وعظ من العيد )٦( 

قيه.في العاهل ولسان فيه، ش الأحمق قلب )٧( 
حجه.عن اشلن يخرس المم )٨( 

)ممهن 

يأشتمما الفاعلين أسماء من المثسهة الصمات ميز 

ءلاهرمحنا، السياق، معلود المحنج، سهل المنهج، بين كلام هذا الكلام؛ مدح قي يمال 
الشاردة،الأهواء ^٥ النافرة، بثالهثمستمالاكلوب ءلىأحر0، دال وأوله لمتله، في 

المنيع.ؤيدرك المعس،، ؤيذلل المب.، ومثب النبر، ينهل وبمثله 







صادم ا|اْق|وآااق|ن1م 

الثلاثفي مرمع معمولها مشبهة، صفة على منها كل تشتمل جمل سغ كون )٢( 
الأخيرة.الثلاث مجرورقي الثانية، الثلاث مصوب،ي الأولى، 
جره.ممتنما منها كل ،ي المشبهة اكثة هعمول، كون جمل ثلاث كون )٣( 

مكي

أ-ءوذج:
ثللؤروناث4.اا«ءدج، )١( 

وخر.ميتدآ طش؛ اا«ءد_، 

صميرمضانرإله.والهاء؛ المثبهة، للمنة قاعل لسانه-لسان؛ 

»ذ\س\.صب الأم )٢( 

وخر.ميتدا ؛ الأمرصعب، 
نمير*ت عراصأ 

صب_أمبازل 
اضكويموب•اللين ، ٤١الخيرات. كثيرة بلادنا )١( 

)ه(اسقهطموم.)آ(الفووشاود1ماّ. 
معيد.ال؛واد انخئ )٦( )م(وسالعلمضنياله. 

الأحرين•المنتن في الي المثبهة المعان بين ثم وأعربه، الأول الين اشرح 
المصبنهرول الجم ونجين يرصه يس نممهردل دب 

لارلء

ينلوكلام يئ بتلوجه هنن شيء ث بالأنئ\)أ 

دالئئمم،بالقتل الدهر ليالي، صروف 
]الطميل[

شيمتي،لغير ما لنهل و\ني 



اصرامحي الواضح اكم 

الممضيلاسم )٤( 
وئروطققريلأ — أ 

الاْتلة:

؟^.Jtمن أشجع الأتي 
الدما.مى أمع الحديئ 

الورد.مى حنرة أقد الثشق 

المحت:

الجمل•ثى أصغم المحلأ 

الاثrنق.من مدمأ أكثث القرب 

كلأتجد الأولى، اللأتفة أمثلة ني واأم،اا، وءأصخمء، ءأشجعء، الكلمات: امل 
وزادصفة في اشتركا ششن أن يلي تدق منها كلمة وكن ؛<، 8Jj،i؟وزن على وصفا منها 

نياشتركا والمر الأسد أن على يدق الأول المثال في فأشمع الأخرفيها، على أحدهما 
الكلمتين;في يقال وكيلك المر، على الصفة ط0 في يقيئ الأسد وأ0 الشجاعة، صفة 

اصموالمعنى اللفثل. ش ماثلها وما الثلاث الكلمات ^٠ من كل ونمى وءأننيأا، ءأصأءما 
تمما

مس'

لأسمح؛١ت وهي الثلاثة، الأمثلة في التفضيل اسم )مها صيع التي الأفعال امالت ؤإذا 
الثمانيةالشروؤل متوفيه فهي منها؛ يتعج_، لأن صالحة جميعا وجديها وءئحء !، ^^٠٠٧
أنيمح الذي الفعل من إلا يصاغ لا الفضيل اسم فإن العجب؛ باب في لك تقدمت الي 

مت4.يتعجا 

فعلتاه ١٠نعلتا اكمانية، الشروهل يتوف لم فصل من الممضيل اسم نمؤخ أن أردنا ؤإذا 
فيترى ما مثال على ونحرهما اشد،، أو ءأكثر يعد منصوبأ بالمدر نجثتا اكعجسا، في 

يربالعجب باب في كان وتد تمييزا، يعرب هتا المدر أن غير ، ، اكانيأآ ١ل٠لاثفة مثالي 
با،.مفعولا 

ص،وفياكانيطزادض'لأء



اهان(رابيد الخوالواضح اا0ثتتياقمام 

القواعد:

ثبمينأن محلى للدلألؤ هأئعلْ ور)، على مصؤع اصم السييل: انم ( ١٣٦)
مها،الأحر مر أحدهما وراد صمؤ هي ائثركا 

الاتحادوهي ئها، الهنجب ثيور الي الاتحاو من التقضيل انم تصاغ ( ١٣٧)
هتاف.هدثث ادى اشات4 اكئوط اد؛هامث4 

علىثئصؤيا تصير، بدثي نتثوف لم مما التمضيل ولى يتوصلا ( ١٣٨)
اشٍزبمدوأشدوآوشتيهارا/

المميلانم حالات ب. 

الاطة:

ال٠ال.من انح الuأم 
سأطل الجاد 

الدلئالأمحنذكئ•
هزJلأت.اتكترأوات الإثن1وئأ 

نمير.أثملا الكتاب 

دجال•أمع العلم رجاد 

اقساءأثملا ء١يشة 

محسالأنض.أص 

مفن.ش مدينة أرتع الماهن0 

ئفلائن.أز: 

والمدد*}ولاك يكون أن يجب ممدرمعا لأن للمجهول؛ والمى القي عن عط1قا يأمر لا الممضيل ام )١( 
نمزأ.يكون *لا سرنآ، الورل 



صرامحي الخو 

الماJن.أو؛ المدن \شو'ئ وال٠دينئ  ٠٤٠
أناأو؛ الناس أضذ الرا٠لون الشاء 

وحادJبمالأمم هذا تأملت ؤإذا تفضيل، اسم على يشتمل المتقدمة الأمثلة من مثال كن 
_ءالا،أمحلى الثانية امثلة ولي ءالءوالإضافة، مجردامن الأولى الْلاتفة أمثلة ،ى 

فهومعرفة، إلى مضافا الرابعة ١لءلالفة أمثلة وش نكرة، إلى مضافا الثالثة الهلاثفة أمثلة وش 
حالات.أرع على يأتي 

ملازماتجده والإضافة، ءأل* من هومجرد حيث الأولى الطائفة أمثلة فى انثلرإليه 
مجرورادءمزا.ئدأى بعده ورالممئل الإفرادوالتذتمر، 

أنغير من لموصوفه معنابقا تجده يءأل٠ هومحلى حيث الثانية الaلاJ٠ة في إلمر وانئلر 
بحده.ءلي4 الفصل 

كماوالتاوكير للإفراد ملازمأ تجده نكره، إلى هومضاف حيث الثالثة ال٠لاJفة في تأمله 
فيكان 

١٨فارة الوجهين، جائز تراه ئإنك معرفة، إلى هومضاف حيثا الرابعة الهلائفة ش أما 
مهلابق.غير يأتي وتارة مْلايقا، 

القاعدة:

حالامح،:أنى امحل لأم ( ١٣٩)
إJرادةتحث، الحال هده رئي والإصاقة، وأد'؛ مئ مجردأ يكون أن رأ( 

تجردرأ؛'"يزُقؤ ؤالممصل يغيم والإنان وئنكةوْ، 
ولالموصؤفه، ثءلامة4 تجث، الحال هده وش -ررأدا<، ؛محلى يكون أن )ب،( 

علتوأه.والئمصأل ننده يقش 

ك_ااظرف<غيرممؤع أوتكسيره تأنث يكون ص السماع، إلى وتكسيره التفضيل اسم تانيث في يرجع ا ر١ 
الرب.عن يايماع ياوة العلايهة تكون هدا دعر وءأشرفءا 



ااهسوأاقسام 

^^٠.إهرادة يجب الخاو هذه وم ^٠، إلى محائ نكرن آن )ج( 
رعاوثهاره.الئطابمة تجورفه ولها ننوم، إلى *هائ يكون آن )ه( 

المحلانم .-غفل 
الأْظة:

L
ينأتلوي الشد )٢(  )ا(الضرأضساض•

)٣(

ممر.أزهى ي المحلن،0 ذه1 أجزئ أرض من ما )٤( 
إليك.مة الفتث إلته أقرب مرك بجي لا )٠( 
تثن؟لا يمغسن منت الث.كئ يؤ أزر ريلا أرأيت )٦( 

اليخت:

أبمأ،مضل أساء الأول العلاهة أمثلة ر رءأ-رعء، وءاطولء، 8_، الكلمات: 
فاعله.هو ستترأ صميرأ را؛ع متها وكنأ 

أيضا،تفضيل أّماء الثانية اللائئة أمثلة قي وءأورا، و»اترب«، ءاجودء، اللكلمات: 
الفاعل.ص ساوء ظ\هم\ اسما رائع منها لكل 

وجال.ثهرة ١١٠١١الأسماء ترتع حيث الثانية الءلاثفة أمثاله ر التفضل أسماء مم.برت ؤإذا 
١٠٠تقول: أن مثلا الراح المثال ني يصيح إذ يمعناه؛ تحل محته يحل لأن ؛^ ١٠٠منها؛كلأ 
اسمفيه يقع كدموضع معلردفي ومد.ا مصرا، في كجودته اكلن يجردفيها ارض من 

(٢)نفسه؛اءت؟ارينعر مفضلا أجشيا ؤكون.رثومه أوشمهه، نني بهد التفضيل 

المطابتة،ب كجب التفضل  ٠٧يهمد لم إذا أما الأمحر؛، ال1لائقة امئالة ش كما التفضيل  ٠٧ثمد إذا عال1 أؤ( 
اما.لها عدامعا نن كان إذا الهج، ،كان امحا وعلي محمد ثلت؛ إذا كما 

وانًالترتيب، صلى اواستفهام، أرنهي، بتمي، سوق، الأمر؟ الأمثلة س التفضل اصم ان ترك، فأنت، رآ( 



القاعدة:

خح^١ إلا س الثلاAن ولأغ'ؤأ الئ1قت، المن المحل لا(يرءعانم 
انمم4 تقع توصع كؤ ئي ثقرد وهذا تفاْ، فغد ٠^^ ني يقع أن 

ثمؤوعلى ئمصلأ أيسثاُآ،ا *ركوئ شتهو. أز ممي بمد ارتممحسل 
نين•محا ثا 

هممح)ا(

*يأتي بما التقضيل امحماء ين 
والأحتلل،واJئنزئيى خريرأ لي صث صئران: بن المالك مد بى ينام مال 

وأنيرعم•ثمادرأ، واحلمهم ذكرأ، وأبعدهم فخرأ، أما أمرالمومشن، ءيا نقال: 
اسلاللسان، الفصيح خثلر، إذا وى.ي زخر، إذا الحرالقامي عزلأ، وأملهم •ثلأ، 

نالفرزدق،.انمان، 

ومع،مدح ؤإذا وصع، هجا إذا الذي موتا، وأملهم محتا، وأمدحهم نعتا، أحسنهم ءوأما 
ئلأ:ٍولله.

ظلثإن الذي الأنلدص، الأم ذكرأ، اض شعرأ، وألهئهم امثهم؛حرأ، ءوأط 
واريالعمايأم، رميع ، ٥١٣١ذكي وكلهم فجربر' يلحق، لم *لبسا يإن يق، لم 

الزناإ"ء.

ولاالأولين صفوان؛ي ابن يا بمظلك ممعنا ءما حاصرأ؛ وكان صدالملك بن ننلمه مال 

على<ءئ|أ الرمع ث ران - المرصود يضيربميل•ض •تمل غتر ■' اي - اجض *نها كن م ءدءه م~ 
نمهأجودمن ممسة ارض م •زرومآ يامحاركونه المطن •ثلأان الرابع ايثال مض ؛إن لثن؛  ١٢٠باه تف

اخرى•ارض •زدرمأ؛ي كدة ياجاو 
ضيرالموصوف.يتمل لم عوما هذ.ا الأجمحي الرفيع  ٢١١
المثّهور.والمراد: ؤياض، مواد الذييه والايم؛ الأيض، الأغر؛ )٢( 

 rc( مد.اي؛ انمادا ر؛ع
واريالزظدااي:هميم.)٤( 



٧٥١رامحي اراضح اكم الشؤآاقسام 

سالأ*.وأكرمهم واخمهم«قالأ، ءط4ألاأ، والٍنهم وصفأ، أحنهم أشيدأنك 
)٢(هرين 

محرأو مجضائ، التئضيل أمماء من مها جاء ما ين ثم الآتٍة، الأمثال من أرسه ايمح 
كد؛حكم ذكر ح أومجردأ، _ااالا، أ

الضيم•دين ض ألرم الميم يغد را، 
الثقال.اليد من خئ الثاليا اليد )٢( 
الحضؤع.الفقر وثث اشؤع، الغش حيئ )٣( 

جلم•الى طم *ن أحس شيء إلى شيء أصت ما  ٢٤)
الميالة.ل التحائي من أ.ميى الشالة اننفي ما )٥( 

وغجز-ئد ش ■ماة من أصلح وعر، نؤ؛ ل مذت )٦٢ 
.'فك أكثرهم الأمد عر الأس أنترأ )٧( 
اللمان.حفظ الخلال أضل )٨( 

)٣(عرين 

مفيدة؛جمل ل منها أربمة وصع الأنة، للانعال التفضيل أسماء هات 
جهل خكى حال احضؤ جار

جفا حبر انحدر تأخر حيي

أعطى يئل اقرب خلا حار

حئ جاع

مح).<
أهمل جثن

أالفضلى«امن مشتق تفضل باسم مرات أرع الأتية الضمائر من صمير كل عن أحير 
نكرة'إر مضافا وثالثة دءالء، يمحل وأحرى والإضافة، ءال• من مجردا مرة يكون بحس؛، 
معرفة.إل مضافا ورابعة 

هى- هم - هما - هي - هو 

جانا.المهم اي: )١( 



الْسفياقسام _رامحي راضح اكم 

سامة

التجم
الجل

مين)ْ(

متاب؛تنضيل باسم نله وائت درلسء، مجرورأ منضلأ الأسماء من اسم كن اجعل 
الهمالثعلب المرءل الجمر 

العثك؛وتستاااطاووس الليل ء المهلل 

الرقمحبان أمد المجر إغفاءة 
البصرلح النسيم حاتم الأحنف 

قرين)٦(
الأنعالني الواردة التفضيل أسماء ممالرما من صيغت التي الماضية الأفعال هات 

تامة؛جمل ش الأفعال هذْ امتعمل ثم الأية، 
نحلة,من أجعع )٢( مكة حمام من امن )١( 

رصوى•من أست، )٤٢ 
الغيث،.من أجدى )٦( 

أرد•من أ-صش  ٢٨)

حمامة.من أشض )٣( 
ليث،,من أجرأ )ْ( 
ذئب،,محن أحذر )٧( 

الماء.من >ه(اءلى 

قرين)٧(
اسمفي الممكنة الوجوه بيان مع الأتي، المثال في وجمعه الواحد مثنى عن حدث، 
واذكرالبس،:التفضيل، 

,إخوته أتمر الولد راهدا 

)٨(قرين 
الأي:الثال ش وموشن مذمحن والجمع المش عن حدث 

حياة(,فهوالأسعد عند، بما قع ارمن 

)٩(قرين 
الخطابه.حال ي المنفصلة الرفع ضمائر جميع عن دالألُ محر تفضيل يامم أحير  ٢١١

التكلم.حال ش التفصلين الرفع ضميرى عن نكرة إلى مضاف تفضيل يامم أحين  ٢٢)





الضئيلامم حالات 

منمجردا يكون ان 
والإصانة>رآلاا 

مضاهآكون ين 
1دم؛

ْضاةايكون آن دوأل؛؛محلى يكون أن 
رْمئةل ر

المطاقةتجوز  مطاصنجت  إماد0يجب 

وعدمها دممهمْ لموصوءه وتذكيره



اهان(رامحي الواضح اكم اررسفيإقسام 

والكانالزان انما 
الأم:

٥^٠.النديتق نلهى 
ئئلى.الزجاج تصح 

صق.الم تجزى 
بديع*الييُب تئْلر 

ميح.اتكزة نلعن، 
الداومج.^•■*3 

m

الثاح.تهط مضر 
الئيارات'يمت.تزتث 

مزدحم.الماء نورد الئما. تنل0 الأرص 

ِه

جميل•المقرة قريب■ المشلى 
اليخت:

أمثلةش وُمدحلُ وا'نئهلراا، وءنضغء، وارتلعب®، وءنجريء، ُتلهى'ا، الكلمات؛ 
وءالمثلى®،ءوموئف®، وهنورد٠، ورامعاي0أ، الكلمات؛ وكذلك )أ(، الطاتغة 

علىالمصادر من مأحوذة أسماء كلها ورج(، )ب( ١لaلاهين أمثلة لي وراالمتترْ®، 
مكان®.للاأسم منها مأ يمي ولن.لكا الفعل، ح،لأوث مكان 

وأسالهاالمن، بفتح ®تقنلء وزن على منها كلأ تجد )أ(، أمثلة هي المكان أسماء تأمل 
فيكما اJضارع، في العين ضوحه ؤإما الأولين، في كما الأم، مطه إما 

الأ•محيرJن.المثالين في كما الهضاؤع، يى المن مضمومة ؤإما التاليين، ااهثالين 
العين،يكر ®مقيل® وزن على منها كلأ تجر رب، الهناهة أمثلة ش المكان أسماء انثلر 

مكررالأحر صحيح الأول النؤع نوعين؛ على دجار*تها الأسماء هذْ أفعال تدثرت ؤإذا 
فيكما الأحر صحتح مثال الثاني والتؤع الأولين، المثالين هي كما الهضايع، في العين 

التاليين.الثالين 

المفعول®®اسم وزن على منهما كلأ تجد رج(، العنايفة مثالي في المكان اسمي تدبر 
ثلاش•غير منهما كئ وتحل 



اقسأمااْسقم0ثإك س( رس الواضح النم 

حكمهقي وص زمان، اسم ؤهمى النعل زمان ملي يدل لفظ المصدر من كذلك 
مصرقي الئياح ومهبط غدأ، الضيف _■>!؛ فتقول؛ نرق، غير من المكان كاسم وأوزانه 

الأحد.الجتعتن وتلش الثناء، فمل 

القواعد:

صعر س اسدر س تحوص انثاني رالكان: الزمان انما ( ١٤١)
أنتكات4.الفم 

آوكان، usuالملإ كان إذا دزي على ١^ من ونماغاؤ ( ١٤٢)
الملأكان إذا هممع،ل« ورن وعلى آومصنومها، العين ممئمخ الئصايغ 

الآ.خرلا/مئالأضمخ آوكان ر التثن الأيدتهثوو صجخ 
الفثولأيء.ءانم وزؤ عر الثلاقؤ م من رمحاغاؤ ١(  ٤٣)

مين)ا(

اسمكل' حروف وامحبط والمكان، الرمان أسماء من الأتية العبارات في ما استخرج 
الضبط؛ب بيان ح منها 

يقتل()قتل ص محن الدجل شل  ٢١)
)أ(للإصسمئع.

لأثىيأسم،مامته• الحذرمن >>،  ٢٣)
يجلس()جلي رومحة. العلم مجلس )٤( 

•ظلم موصعه غير قي الإحسان ومع رم، 
الخريف•ضل الثتؤية الزراعات بدأ )٦( 

مفازة.اي؛ وامهلكت• وءمدره، ٠ قي كما التأنث ءضلأءهاء قدتلحق ( ١ ) 
راحلة،الثلاثي، غير من المفعول واسم الميمي، والمصدر والمكان، الزمان صيغة تكون هدا همر )٢، 

يالقراتن.إلا كون لا واكيز 



صرامحي الخوص الْستؤآأقسام 

تضج()ئضج المسف. ضل العتب متضج )٧( 
يشر()ئلي المشرق. هن التمس ههم )٨( 
يرئع()رئع وخيم• مرممه الظلم )٩( 

الهمج.موعدهم ( ١٠)

لممره.همر0 من أحان من والماقل قرار، دار والآ■محرة مجاز، دار الديا ( ١١)
سع()ثح ممر. ش ومصه الممثة، بلاد ش اليل متع  ٢١٢)

عرين)٢(

Iسه ءاشرح إعلال حدث ؤإذا القمعي، ح الأسن الآه٠٠ال من والمكان الزمان اممي صغ 
ئام

جرى

انقلب

أقام

٤٧١
ثرب

آث

عاد

أوى
مذ

م

استخرج

يصلمح، 
محيإفضاق 

اصعنادئهل 
ئلهرصاد 

قرين)٣(
ثتامة جملة ش منها كلأ ومع يأتي، قيما والمكان الرمان أسماء اصط 

مذبحةمنزل محط ٌجع مجال 
مرصدمرجع مْلءم منهج بحث 

مستثهىمست مسسقر مكتب مستوصف 

ممرص)،(
مكان،اسم تكون فمش ٠لكاناا، فعلها يكون وقد المكن٠، فعلها يكون قد ءمكانهء الكلمة 

الحالض؟قي وذلها دْا 
همص)ْ(

فيمنهما كلأ وضع وزمان، مكان اسمي الأتية الأفعال من فعل كز مصدر من صح 
تمت4 الراد على واضحة دلالة يدل بحث مماا.ة جمالة 

نتصرفتجنح يشاهد يزور يحزن 



|اْستياقسام كميقك ااّانىا رامحي الواضح الحر 

كرين)٦(

وزنعلى مكان امحم منها يكث جمل ثلاث هات )١( 
وزنملي زمان اسم منها ٣؛ جمل ثلاث هات )٢( 

الث|ولاا.ءامم وزن على مكان اسم *نها يكل جمل ثلاث هات  ٢٣)
المقعولء.ءاسم وزن عر زمان اسم متها يكل جمل ثلاث هات )٤( 

هرين)٧(

تالمكان اٌماء من مهما ما ين ثم وأءر؛ه، ١لآتين الثٍمحن أحد اشؤح 
ت—غ-وجالا مني ٠٥١وعند يرعأ المنى ا يهيمسى نازلة للرب 

لالكا.لا

كئودالخلي دار ض الأرض ض واصت حسالك رنت إن الناس وني 
لاسلء



اصرامحي الواضح الخم اا><ستؤ|م أقط 

الألةاسم )٦( 
الأم

يالمقاح.اياب فتغت 

الحديبال«1ند.برئت 

بالمنارالحسب نسرينا 

الئوداباامئرل.هولئ 

بالمحراث.الأرص •>نثئ 

بالمقود.^٠!^ ١١ةع.ت 

أالمئلنقة.الحيادالحديد ءلنيى بابثنؤ. الأرص امحادم 
بالملثمو.الكعام ^١؛ ٠١١لمي 

الخت:

وهالمنندا،الأولى، اليائمة أمثلة وا١ل٠حراثآافي والالمنشارأ، ا١لمفتاح٠، 
وءالملستافي^١^٧٠، وءالمكتنة،، الثانية، الطاثفة وااالمقودءفيا.ظلة وءالمئزلء، 

شتراما الش التدية الثلاثية الأسال مصادر من مثتتة أمماء كلها الأخيرة، الئاهة أمثلة 
يرمحا*لتها؛الفعل وير التي أوالألة الأداة على منها امحم كن ؤيدل الأمثلة، صدورهاز.ْ 

»ااٌمالةءبولدللت،سشكلأئها 
علىييدد المملى، الثلاثي ءمحعء مصدر من مثتق مثلا الأول المثال ني ؤءالمغتاحء 

الثلاثيانثرا مصدر من مشتق الثاني المثال في و٠النشار٠ الئنع، بها وي التي الألة 
جرا•وهلم النشر••• بها وتع اش الألة على ؤيدل المصلي، 

وزنعلى الأولى امماتفة أمثلة م وجدتها المتقدمة، الأمثلة ش الألة أساء تدثرث، ؤإذا 
اامهعلة٠،وزن على الأخيرة ال٠لاتةة دفي ااءفنلُ، يزن على الثانية الطاتفة وفي ®شالء، 

سماعية.وجميعها مشتقا، كان إذا الألة امحم أوزان هي وهذه 
اكواعاو:

ماعلى _J4 الئثتدي، ممدد مئ ثخوغ انب الألإ: انب ( ١٤٤)
يوماهته.الفئث وقع 



|ضامااْشءامييأ اكمهماءدحسص( 

رارش؛أل4ْ.وءثناآا< ءشادا؛ ومر؛ تمامه، ١^١)، ثلاثة الألؤ لأنم ( ١٤٥)
همين)ا(

واذكراسالها:أسماءالألأ يأثي سا بتن 
الأصدئء.محك المشرا )١( 

>ىءقلالرجلموامح•
شحذ.إلى حاجت ش والمراة مياد، إلى تحاج المغيرة )٣( 
ومصفاة.ومئرية مقلاة إلى يحتاج لما اتجاخ يحتاج )٤( 
احه.مرآة المؤمن )٥( 

)٢(هرين 
تامة;جمالة ش منها كلأ وصع الأنة، مصائرالأسال مجن الألة أسماء هات 

قصسزط ثثب قزض تنر 
نظرينم بمع ثوى نى 

)٣(كرين 
الأولى،نى رالاا ٠مiuوزن عالي يكون بحيث آلة، باسم منها كل محتدئ جمل ثلاث هات 
الثالثة.ش وامةعالةا الثانية، ش وءمقنلء 

عرين)،(

المحل؛لس • فّ الذي الألة اسم زن ثم وأعربه، الآمحن امحمحن احد اشرح 
مدوديُهالئنث يبلع لا ما ييبلغ كلأهما ارمان صوميمي يناني 

الدهرواهنات ولأ وعمتي حجام المادينجينى، ملأ 

(١)
،

(٢)

م.داء اكوي الئان الراد،النوع: )١( 
ها;يه ؤيئصد وغيره، الحديد سرديهأ أداة والمبرد؛ الثلم، والفل؛ دحواث، صرثاته الدمر؛ واقعات )٢( 

وثوم.ءزيمت4 





واا9ْْ؛؛و3؛ال0نقوو;أ صرامحي _ ادم 

والمقدودوالهمصوو المئموص 

إقرائهاعئذ وأحكامها ئمحرمها )١( 
الأْظة:

القاصي.عذل 
ئناد.ناذى 

التجا.ياذ 

•جاءش 

الإنشاء.خائ 

^٧١١٤طازت 

الخث:

الوادي.نزلت 

تاغأ.صغت 

الثزى.امثت 

١^١١٠٠^٠٠؛، 
ض\اص/

ةو'ط\رص.
داع.إلى اصعتت 

ةو'طار\ث\.

عصا.على امحأث 

الأثأماء.قرنت 

١^١٤^.

أمثلةالأخيرة؛ي الكلمات أن عرفت الأبتداتية المدارس في درمحته ما إلى رجعت إذا 
كلهارب( ال٠لاتقة أمثلة ني الأخيرة الكلمات وأن ءالمقوصا، للأمم أمثلة كلها )ا( الهل١ئمة 

منجد.ياد نؤع فهي رج-، الع؛لاتفة أمثلة في الأخيرة الكلمات أما ءالمقموره، للأمم أمثلة 
ط،شأن ومن زائدة، بالف مسوقة همزة ]منها[ كل أخر لوجدت تأملنها ولوأنك الأمماء، 

الكلماتس مى نولذلك نلها، التي بالألف اكلق امتداد على تساعد أن الهمزة 
اد٠د١ودةاا.د.ءالأمم.اء 

تارةرأيتها رج، الهياتفة امثلة في المد.ودة الأسماء هده أواخر في الهمزة تديرث ثمإذا 
فيكما للتأنيث، مقيئة وتارة فيهما، الكلمة لأم فإلها الأولين، المثالين في كما أصلية، 



Jl^l ،^ ،ءمماءءأصل نإن الأخرين، ١^^ ش كا واوأواء، ص وتارة.ظتلة اكالض
همزة.فهما الواووالياء قليت ، ^^١^٠٠ءكاوأ وا؛ابتاءاات 

الهلاتٌتينمن كل من الأولى الثلاثة الأمثلة ثي والمقصورة المنقوصة الأسماء إلى ارجع 
فيثابتة القصور وألف المنقوص ياء وتجذ متونة، غير جميعا تجدها ولأملها )ب(، )ا(، 

ثرىهإنك الطائفتين، هاتين من كزإ من الأخيرة الثلاثة الأمثلة يي أما وحقا، جميعها 
الرفعحالتي في وخaلا لففلآ محذوفة فيها المنقوص ياء وترى منونة، جميعا الأسماء هنء 

والنصبالرفع في خثتا لا لفذ1ا فمحاووفة المقصور الق أما النم،، حالة في بافيه والجر، 
معا.والم 

القواعد:

ملها.ما ممحئور لازمه ياء حزي ان؟ كل التموص: ( ١٤٦)
لاذثة.آبم، ممنص،محة م كث ١^: ( ١٤٧)
رالد0.آلت، ؤقها همزة آخرة ٠^٧ ام كل التندودث ١(  ٤٨)
مدبميت دالجر، الري م وخقا لمظا ياؤه ءك انمموص ئون إدا ( ١٤٩)

اقيس،.

والجر•وافب اوي قي غكا لا آمظا أش حذمئ، ال؛قصهمئ هون ^١ ( ١٥٠)





رامحيالواضح الحد و1د0و؛وو؛والْقربموو الْنقورمإ 

القواعدت

حالتيقي ونون محياء الري، حالؤ قي ومء الب ؤنيادة المتموص نس ( ١٥١)
كانتإن ردتاؤه خ والم، الئضب 

فيدمء ألياء دمء، داؤ ؤتيادؤ تالما ملم ينخ الثتموص ممتع ( ١٠٢)
لثابءا/اص قد ا وم الواو كد .ا وصم اص خيف ثغ م0، 

ر

المقصورفى — ب 

الأمثلة:

الفرد

غماحئذم ئفتلمى ضوى 

المثنى

ئضئلمانهتؤيان 

المالمالمذكر ح،ع 

غضوامنتدمان 

رم

'خانن

ii؟؛^

عوذمتثنمضثلقون 

الحث:

أسماءكلها وءرحيء، ®، L_Uتدعىا<، ووموااممطفى8، الكلمات: 
ثالثةفهي وُررحى® ْءماُ ألف أما فصاعدا، رائعة منها الأولى الثلاث وألف معمورة، 

الأحرى.في ياء وعن أولاهما، واوش عن مقلة 

بماُلثم رالتاء، الألث أخرم تزاد؛ي وجمتم •ؤ؛ث، به إذاسي إلا عالما ۶؛!، جمع الختموص لابمبمع ٢ ر١ 
الشأ.ش •عامك 



وال0ْو؛وو؛والْنيود ال0نقو}مأ صرامحي الواضح الخد 

الأولىالثلاث في ،رو1ءاا قالست، ند المقصور ألمأ أن تجد الكلمات هد0 مثنى إلى أنتلر 
ثالثة.هى جمث الأخرتن الكلمين فى اصلها إلى ردت وأنها نصاعدا، رابعة ص *مث 

البمعفي حدفت قد المقصور ألفا أن تجد 'سالما، *ذم جمع *نها حع ما إلى أنظر 
مفتوحا.ئلها ما وبمي 

فيفائح مالما، مؤنث جمع الكلمات هدْ من جمعه يمح  ١٠تجمع أن أردت ؤإن 
بردوارحٍاتا؛ واغصوات( ياء، الألف، اقئؤتاتءبقلم، ت وتل نقيته، في اسغثه ما جمعه 
أصلها.إلى الألف 

القواعد:

حالتيئي ش محياء م؛' حالؤ قي ش الم، التمصورينتادة نس ( ١٥٣)
إلىهصاعدأ، رابعه كائئ، إن ياء الألف هدس، تغ والجر، القصب 

كاوئ،لأه4.إن اضلها 

فيرم)غ أوياء وئوي، واو ؤنيادة ّالما مذكي جتغ ايممصور يأبمتع ( ١٠٤)
الماء.آو الواو مت الهئخة ؤإماء ألفه حيف خ آجرة، 

فيُتلإع أحره، في وتاء ألم، بؤيادة 'سالما مقبمي هبأ المقصور يج؛ع ( ١٠٥)
قسه.في اتغ ْا جتعه 

الممدودفى — ج 

الأءفلة:

جالفرد
رفاء

اتداء

(١)

المثنى

رفاءان

اتداءان

اصش.رقأال؛رب؛ من الشاب، مملح التئ»؛ )١( 



مح1محظمحمح؛وال00و؛وطوالنيوو اينقورمإ 

ووتاء

صغراء

نماء

وت1ء

وذقاوان

أونماواننتاءان 

بئاوانأو بناءان 

الحث:

الأولينالأسمين وهمزة ممدودة، أصماء كلها المتقيمة الأمثلة ني المغردة الأسماء 
أصل.عن محتقلية الأخيرين الاصمين وهمرة للتأنيث، ٠^٠٠^٠٠ اكاليين الاصمين وهمزة أصلية، 

المثالينني حالها على يميت ند الممدود همزة أن تجد الأسماء هد0 مثنى إلى أنتلر 
الثالينفي بالوجهين جاءت وأنها لهما، التاليض المثالن واوأفي تلت وأنها الأولين، 

الأ-مين•
مؤنث<أوجْع سالما، مذؤر جمع الممدودة الأسماء من اسم بمجمع أن صح محان هدا 
بإثياتءرقازون، ارئاءا؛ جمع ؛ي ف؛قول، التثنية، في يعامل كما الجمع في ءومل سالما، 
غير،ليس واوأ الهمزة بقل؛، اًحراواتء اصحراءأ؛ جمع في وتمول، غير، ليس الهمزة 

واوا.أوفليها الهمزة يإيتاء أوارصموات'ا ءسماءاتء ءسماءا؛ جع وفي 

القواعد:

عروكس آجرو، ووو5ي تاء وئووأؤ آلم، الثتدود^١٥٠ إش ( ١٥٦)
الوجهاءا4أمدمحها للهأيس،، راوأإذكانت، وهيت، أصيق، إذكائئ، حالها 

دلق،.غدا شما 

مالما.أؤجمغ،رنج، الثذوودجنغثنمتابما، الأم (إذصحجتع ١٥٧)
اكية.ضر ثعامحك الجح مر عويل 



والْْرأ؛و|آ؛واا0تيور 1اْنقواآمأ ٢٥١رامحي الخوص 

مين)ا(

تيأش فا والممدودة والمقصورة المنقوصة الأسماء من 
الوامعيكرمه نف ناد وكان جدأ، منه ييتض الطائي حاتم دار إلى الئماة يعص تضئ 

تنكرثم متاء، المائي فرمع جذوى، بلا يردم ميثة مقابلة حاتم فقابله السماء، ومسه 
1الع ته سع الأ ه أالا داء د حاتم  أحا!ا أو* م* له عال، ٠ ء<ا أند ط. ط م* قائله • ، 1

ر٢ - .ح- ر .ِمح،- در— بء— . ٢ • — * . ر—7- 

أحايا أين محن ' له وتال، أحرى، ٠^^، من يقابله العرب، موته إلا يلمه لا برداء حاتم 
والعناءالوافي Jالخير زودني تال،؛ يالث،؟ فعل ما تال،؛ حاتم، دار من قال؛ المرب؟ 
وقد- هذا مر قلئ، إن ؛ قال، الأذى؟ من معلث، نعل ما ينكر وكف حاتم، أنا قال؛ الكافي، 

مثواه.وأحن فاعتنرإليه أحد، يصدني لم والخاء. بالروءة والاJانى القاصي مرفه 

)٢(كرين 

جزاء إعطاء صماء حذاء جْص،

رجاء ثوى امحلأء مثوى غية

غناء نام أذى دعاء

ثقرا، مغرى متداع ثواة دنيا

همص)م

بالشكل؛ابء أو الواو تل ما واصط مالما، ٠اJثر جمع الأتية الكيات، اجمع 
ناج•،_ lif.ُ'1ا .ُمح ءأ'أ.  أغلى موال مءص

منتقى عداء

معافى ئغد مشاء نملى عاص

مدار تحابي ئثرو ثاء
ءُ

مود

هرين)٤(
مالما؛ مؤنثهجع الأية  الكلاءت،ج،ع 

وقاة أحرى علما قاة ثكوى

مجتاة ص، ّشنى حت4ساء ثقل
ى



اكانيارامحزم اراضح الخم امغ؛س\ وه3ْْ؛وو؛ واا0محءد ااْنقووئ 

ءوص)ْ(

أوالتقنية تقتضيه ما عمل •ع وااالم>طووقا، *جارا كلمش الأتية الجمالة *ي واجمع ثن 

ممح)0

ضور.مغردْ مش متهأ  *JSر المتدأ جمل ثلاث كون )١( 
مقصور.مقرئه مالم مذكر جمع  ١٥٠٠لإ ش الفاعل ناتب جمل ثلاث كون )٢( 
ئقوص.مفرده مش متها كث ش ءللء خئ جمل ثلاث كون )٣( 
مقوص.مفرد. مذكرصالم جع متها كث ي ،* ١٢ام جمل ثلاث كون )٤( 
ممدود.مفرد. مش متها كث يي به المسول جمل ثلاث كون )ه( 
ممدود.مقرئه عالم جع»ؤنث ُئها كث ش ءاصحُ اسم جمل ثلاث كون )٦( 

)V(هرين

الطول؛لس ؛ ٧٧الين اشرح 
(١>الزمانمي خاليس زخين ابح مرج مالدئا ني مكان أعز 

T

الخري،المميع اافرس رالساحت ليا، جمع الدنا٠ ا)أا( 



الهءشؤورأل اكاتؤ؛رامحه الخوالواضح 

شروط

الهاجران.رخ )٢( 
اJثالثان.نخخ )٤( 

الأْظة:

الضكان.اتقى )١( 
الناثران.)ما(ئئ 

الحتأت

ضمأ أن رأبت اماثها ؤإذا ئثاة، أساء كلها اوتقاو.ة الأمثإلة قي الأخوة الكلمات 
ثريعنهماكث وأن تركياعرجثاولاإ-نادياأاأ، غترعرثمتن ثمين، طريين على منهايلف 

هذهجاما،ا ارجاوو4 لك تعرض مثنى كل نتنت ولوأنك والمعنى، اللفثل في صاح>ه تْلابق 
والقرومحل.الأوصاف 

والاستفهامالثرءل كأسماء المجني وكذلك يثنيان، لا والجمع المثنى أن تعرف ذلك عن 
الحقءكلايائ الإسادى اور1ب ولا ، المرصالمرثمج، يثنى ولا وغيرهما، 

إلايوجد لا فإنه آ للتجمرص كاارسهتل،ا ومعنا، لقتله في مثيث له يكن لم ما ولا ، ،  ١٩مسمى 
١^١^١والعير الباصر، العير مييدأ لرءينانا١ تقولت أ0 يمح ولا الاسم، بهذا واحد تجم 

المعي.ش مختلفان اللفثل في تماثلا ؤإن لأنهما 
فيبه وألءمت< المثنى صيغة على جاءت لقتلها من لها مفرد لا ألفافل ة حموهناك 

الضسأ؛.إلى مضافتين وهكاوتا8 ووكلا® وءثقانء، ^١٥٥ ١٧ءاتانء ومي: إعرابه، 

1صبن.جمالة أو تحالية، جملة آصال مما يه مم ما I لإمتادي ا المركب يراد  ٢١)
ؤيضافلفعلهما، عالي مقيان رالإمتادي المزجي راما اه، عيدا لقال؛ الأول جرؤْ يثتى الإصا؛ي الملم )٢( 

والجر.التصب ؛ي ^^٠ الربع م راذدا٠ كلمة إليهصا 
والقمر،لينمس والمترازا والأم، للأب والأبوان؛ لأ^ي^كروع٠رينالخلاب، الممران؛ تولهم• راما  ٢٣)

التغليب.باب فمن 
*المقصور إعراب وتعربان تلرمجهما، الألف ؛إن الظاهر؛ إلى اصيمتا إذا ا4ا )٤( 



رابز/الخواراحح اوْتنهش>واآ؛و 

القواعد:

لئظ4قي متاثن لث *رف، من تئنا، ْمنهآ، ممون أن ثش مما ثئثنتم ( ١٠٨)
رثئتاه.

وءا؛ممانيه،_)،«، وهي: ألقاظ ختنه إعرابه ئي بالنش ثلخق ( ١٠٩)
الضمير.إلى قصامن وااكألةاا<، وءكلاه، رءق:اناا، 

م؛ن)ا(

٠اليب واذكر يصح، لا وما الأسماء من تثتٍت4 يصح ط محن 
مفتاحدجاجة ثرب دجل 
جادالموأىحان قاضي بغداد قمر 
همسحدام جال الرحمن ماد 

)٢(هرين 

كتاب

ياك

محل

إحد.اما<ان؛ي الظاهر الأمم إلى مضافة تكون يحيث جمالين، هم؛ ٠^١٠ أو أكلا* أدخل 
الحالين.في أعريها ثم الأخرى، ش الضمير ؤإلى 

)٣(قرين 
البدا]_ • أحدهما وأعرب الأسن التنين اشؤح 
عدمننرومما ولا ثوكنان ث٢ نمنهمار عم غياث يديه كلمتا 
الثان:تنينة تغثى:^١^١٣٢ لأ نه)؛ 

تجادةاي؛ ت عاث )١( 
الئقدان.ولا؛_^L، ؛ ولا تسلران. تترممازت )٢( 
تحل.أر تول محن الغضب ش حدتك من يير U وص بائرة، ج،ع الوائد؛ )٣( 
اس.اكم:)٤( 



اكالمالْو؛وض جهج سيؤول اص(رامحه اكحوالواضح 

المدكرالسالمحمع شزوْل 

الأْظة:

المحملون.قار 

ةابالإ;ّنامئون.

محلصون.الأصدقاء 
نائمون.الغراس 

اسون.حصر 

الإنناصلون.ثثب 

ئجتهدون.الثماد 

التج١ثنابئون.

ؤإذاسالما، مذي جمغ مجموص اعلأم كلها الأور اساتفة أمثلة قي الأربمة الأسماء 
التركيب.ومن التاء هن حاليا عاقل لن.كر علما وحدته منها كن مغرد املت 

الطاتنةأمثلة في وارراوأءونء، وارتاتموزا، و٠٠جتهاJوناا، همخالم,ونأ، ت والكلمات 
لمذكرصفة وحاJئا٠ منها كنأ مفرد تأملتا ؤإذا سالما، طكر جمع مجمومة صفات كلها الثانية 
®هغلازاواب< ولامن ءiنالآءا، مؤنثه الأي ®أسل* باب من لمست، التاء، من حاليه عائل 
والؤنث،.المذكر فيه يستوي مما ولا ®قنرا، مؤنثه الذي 

توقيةمأعلاما إما لوجدتها البمع هذا تجمع التي الأسماء جمح نتعتا ولوأنلث، 
قيرأيتها التي القرومحل جممته صفا>_، ؤإما الأولى، ال٠لاتقة أعلام ش توافرت الش الشروة؟ 
الثانية.الaلاتقة صفات 

صفتين،ولا علمين لمسا لألهما ولأستف؛؛؛ ورحل® الجمع محيا يجمع لا هذا دهملى 
نحو:ولا لمونثج، وصفه ٣ لألهما واامرصعا<؛ ارييتبء نحو: الجمع محيا يجمع لا كذللثا 

و8فهامةاا،وحمزة،( نحو: ولا الماقل، لغير لألهما جل؛ صفة روثامخ® فرس علم ولاحق® 
بابمن لأنه ءأحمرء؛ نحو: ولا مربي،، لأنه ااصيأونه®؛ نحو: ولا التاء، على لاشتمالهما 



اصص الخوالواضح امجإ،إ فهوطضا|س؛اسانج 

مؤنثهالذي اقنلأنء باب من لأنه أعطتان(؛ نحو؛ ولا اسلأءاا، مؤنثه الذي ءائمل( 
والمؤنث.المذكر نه يستوي وصف لأنه اجريح٠إ نحو؛ ولا ®،_«، 
أومفرد، له يكن ولم السالم المازكر جْع أعراب يغرب  ١٠الُرب كلام س رأيت محإذا 

به،ولمس السالم اسكر يج»ع ملحي بأنه فاحكم المتقيمة، الشرومحل يستوف لم مغرد له كان 
المالحتان.هذ، من حملان للث، وسنذكر 

القواعد؛

أوالتممه.الم إلا الثالم المدثر جمع تبمع لا ( ١٦٠)
يمنيذم ّ ، JiUلمذثر، سطماسمأمكون: 

ياك،من لتتئ« افام، من حالمة ، J^Ipلمدثرتكون آن الصفة لي وثسنط 
الئدقئفه ينتوي يئا ولا هغره، 9هغلأن ياب من ولا سلاءه، >اآلخل 

وامدث٠.

 iمشإغرنمآكاJولاعدنونأءءاولوه، مات ^عئراثا
عوْعالمنْأ و١ل٠سونء، وءأوصونْ، وءأةلونا،، ، ٠٥٨٧وأحواما، 

ءرءن؛لأ(

•مفيد.ْ يمل ش متها الأولى المح وأدجل سالما، مذكر جمع الأسه الكلمات اجمع 
ئادئمصرى ثمايل كاتب جميل 
بناءغداء ننلع مثل ؤلتب 

سودانيمشاء جمار منهللق بغدادي 

دالمركبنجي الالمركب اما الثاني، إلى ؤيماف الأول جزؤء يجمع إماما تركا الرتمج، الملم )١( 
رالجر•انمب وظوؤأ*»ي الربع ءذروا؛ي الجعع إرادة عثد التهما ؤبماف هما، كما متنان الإسنادي، 

سنة،جمع ت نون والأرض، جمع والأرمون؛ ذودلرابتك، - واهلوك اصحايه، الفضل؛ أولو ا)آ( 
الخلق*اصناف والمالمون؛ 



تسالمأ مدقر جمع ؛؛؟ ١١^، ١٠١٥١تجمع لا اجلها من الش الأساب ين 
نصوح متاؤية شاهق حيران غلام

عقرب أغش يذدييأّ ظمآن محلى
ؤثأن سمراء علامة قاطمات قنا

سمس

مالم.فىكا؛.ثهاجغ.ذُ الفاعل ناث محل ثلاث هات )١( 
السالم.^ JuJيجع؛ملحق متها  ١٢ش المنيا محل ثلاث هات )٢( 
مالما.•1لةر جع جمعه بملح لا اسم منها كث ش به المفعول تجل ثلاث هات )٣( 

صيىؤة<

اسل[اولهما:]_ واعرب الآ-سن المن اشرح 
حليذالعالمين ني له نخملأ أدى دلا التجّيم حلان الناس أوى 

يلمز- ئنالسن قد كنا - لمالي سة-رما الممحبى ءثل-اء عطائي 

T



الخوهماضحرمح/اكاني(السالمالمؤنث جْو ابملواُول 

القائمحمع صوابط 

الأْظة:

ظكال3تٍاث..يى\ذننس 
.ده 

الئموا0.أصئت اتكتنأوات. ذة1ئت 
الصحراوان.يعص 'محثث ااجنب1وات. هون بن جنت عء 

ال٠>سلأت.س1مئ، 

ثاؤقات.قصور تأك 
النمامات.ثثزت 

المعاوة.يوات مرت 

فايخان.جاد ذو قئ 

ءاهأث:تافآنى.

ايخث:

جمعمجموعة أسماء كلها المتتال.مة الأمثلة في وتاء يألف المختومة الكلمات 
الثانيةاّائة وفي أءلأمإناث، الأولى في!ّاهة وجئتها مفرداتها املت ؤإذا _، 

مختومهالرابعة وفي المقصورة، التأنيث، يألف مختومحه الثالثة العنائية وفي مختومه؛التاء، 
أوصافاالسادسة وفى يعمل، لا لما مصغرة أسماء الخامة وفى ال٠ماJودة، التأنيث، بألم، 

يحمللا لما أسماء الأخيرة الهلاثمة وش تكسير، جمع لها ينتع لم حماسه السايعة وش له، 
•ء'ذىاا أو مررابنُ مصاور0 

ءا1اهاما أما السالم، اا٠ونح، جمع فيها يتقاص الش الأنولع هي الثمانية الأنولع وهال.، 
جمع•وءسمالأتء، و٠أمهات٠، اارسجلأتا، ومنذلاث|الماع، فمممورعلى 

وءثنالء.وءأمء، 
ُأولأ'تا'؛ت ومنها به، وليتا إعرابه في السالم المؤنح، يجمع تلحق أمماء وهناك 

ك0يرىتالايه سس وما وصاحياتء، ت __ 



اكالمأاْؤنش جْو ؤنوابط ؤشقك  ٧١٥١رامحي الخو 

القواعد:

يي؛ثواصغ ثماتؤ همر الثالم الئؤيث جئع ^٥ ( ١٦٢)
أءلأمالإس)أ( 

.٢١١٠١٠١يانحم ئتا )ب( 
أظج'خت مجم ما رج( 

الاندولأ،.اقأنمث يألف نحم ما >د( 
لايمث.ثا محعئ )٠٠( 
لايسا؛.ما صفه )و( 

ممسي.جئع ثه س،غ لم محايئ كل )ز( 
تمث.لا ما آنثاء من ®٥^٠٥ أؤ مءاينْ صدو ما )ح( 

يهصمي وما راأرلآت،ا، إصرابه ئي الثإ ادسالنونث ئجئع تلحي ( ١٦٣)
و»مءات0.'و0ووس« 

جحمؤنثمحالماجمعالأصمأءالمءم*ةيانء ومتق وثمة• وأية، وآ٠ة، رثاة، امحرأة، يذشسظكت را( 
ألمقرئ.محن التاء ثحدف 

محدكرهايج»ع لا كما مالما، محزتث جهع تج،ع تلا الثعلأ)،ااكءعطشىا، مؤنث اءبماى؛ا ذلك؛ من ستش )٢( 
مالما.مذكر -بمع 

مذكوهاي«بمع لا كما مالما، مؤنث جمع ثجْع فلا كءزرهاءا، ،راسل، ااىألأءاامزنث ذلك؛ من ستش )٣( 
صالما.مذكر جهع 





1،،1لْ|ج0هآ 1لثإإثو يؤنث الإسم اصرامحي الخوالواضح 

مةق)ا<
مالمأ!جعغ،ونث ؟^fl 4الكلمات جاع يجوز أجلها من الش الأساب اذكر 

نعال بجيب
م ثص حدقة

ُء

حس تيارة نسبع محتب صثوعة

قهامة بنداء حمزة اينمس ْثهر

هوهزأي
مالماتمؤنث جمع الآت؛ة  الكلماتجمع يمتع اجلها من  الشبتزالأساب 

؛ميت نلمأى عفقور عمياء ممياح
جدار ملأى ئيقاء حترى صديا

عشواء فاهم حمراء قرطاس فرس

(٣)^
تأتيجمع كل عتن  شيجيز أد يجب  ماوبين سالما،  مزنثاجمع الآت؛ة الكلمات اجمع 

الأسامر؛بيان ع •، 
ئولرْ صخرة شجرة زمحة حجرء

همرء حيرة صلة عقلة عزفة

تلنة حسر© مرنة يذد؟ قاورء
رحلة عزوة عودة يند ئتممة

هدين)٤(
يمل.لا ما ممعر مفرئ0 مالم مؤنثأا جهع منها لإ ي ءإنء اسم جمل تلاث كون  ٢١)

القحهمته ني يجوز صالم مؤنث جمع منها كنأ في الفاعل ناب جمل ثلاث كون  ٢٢١
للقاء.والإتيع والإسكان 

السالم.المؤو؛اا يج،ع ملحق منها كث ني به المسود جمل ثلاث كون  ٢٣)
ممح)ه(

المسط[]_ ت وأعربه الأتي اليت اشرح 
اسلدنالناس ق1و'\ج محن زخث نناسيا همن ئئثق ئسك خيلذ 



صرامحي الخوالواضح المحمحسدجْمحع 

التكسرحخؤع 

الأمثلة:

أنمىنمى~ 
سش_أساث

ءلنام_أةلعتة
ءلأم-غألأ

الحت:

امملةجموع )١( 

ذداغ-أذدع
بمب-أغاب

ءمود-أغواوة
صية— صيى 

سنأن ونريد المرد، صورة تمر مع اتين من أكثر على يدق التكسير جمغ ءرذت،ان 
دفيالجميع، منتهى صثغ في إلا تقاس لا وأنها غالثا، سماعية التكسير جمؤغ أن لك 

لاائ<.سين كما الصفات مض جمؤع 
نيتستعمل وتد عثرة، إلى ثلاثة على وتضيق _ ءجمؤع قسمان: التكسير وجمؤع 

ذلالث،.فوق فتناول الكترة؛، وجمؤع أما الكثرة، 
اسمءنفسء أن تجد السابقة الأمثلة فتأمل جمؤعالقلة؛ صوابط اردثاا0تعرفن ؤإذا 

وانمد، أحره فيل هذنث رباعي ءذراعءاسم وأن العين، صحيح ءينلءثلاثي لزن على 
العين،معتل ولكنه ءينلء، وزن على اسم ءسيم،ا؛ إن ثم هأفعلأ، على جمع كليهما 

ءاسالء.على يجمع هدين وكل ااءئل«، وزن على ليس ثلاش اسم 
حرفآخرهما مل مذكران، رباعيان، اسمان، أنهما رأيث، وءعمود٠ لراما( ٠sتأملت ؤإذا 

هأئوأنةأ،.على جمعهما أن ورأيت مد، 
ضابط.الج»ع لهدا وليس ®i*[^؛،، على فيجمعان و٠صتيا هءلأما< أما 



ا1ترأنح1،،يوجْوع الخد

القواعد:

أ.محٍاظ.الكثن؛ تج، صد رقد ئمة، إر ثلالإ عر بمدى الق جئع ( ١٦٥)
تأنسه الؤلؤ جمهمع أدران ( ١٦٦)

بلاثؤبمث ثياعي ام أر المن، صحح درامغل® جئعا نتكون ْأهئ3®ت )١( 
مد.آجره يقتل 

وونبم1ممتثلأرللممةد4م0.ءأسادء: )ب( 
مد.^٥^ أخرو مد ئباعي مذم ام كد ر ^٥ ت ^٥ ٠٥١®)ج( 

رثح.لةس جئعتن وثءخهْ، وقه، متها ألماظ؛ ثي ينخ ءفئلهءت )د( 

الأمظة:

حنتحمراء- )١( 

رّآ،جدخ-جرحم
)ه(ك1مت_ئ1وث
)ي(مدلم_يماة

المحت:

أمحص-محص، ٢١

)،(سص-ننصى

.ئكاتب )٦( 

ثغلأء- تخيل )٨( 

مفصلا،درمحأ حميعها تدرمها أن غرصنا من وليس شتى، أوزان على الكثرة جمهمع 
القواءالأ.ر منها المشهور شة لك مئل ثم منها، قلل دراسة على ستتتصر ولكنا 

جمعهماوأن و٠أءنلا، اقنلأءه وزن على تجدأنهماوصفان وحمراءأوُأبيصُ تأمل 
ضء.وزن على 

هد5يلأبمعنىوزن على كيهماوصف أن راث وومريض® إروجمميح® نتلرث  ١٥٧
للسلىا<.على يكون الوصف هذا مثل وجمع توجع، أد هلاك على يدل ْعتاْ وأن مفعول، 





ام،صحيح ْئاعوه، ظى عاقو، لئيم وصنير ش ليكوي ءئهادْ: )ج( 
لحرام•ي ْثت؛ 

مئثئبنش ®فيل® على لعاهو، يصب ْي ييكرد )د( 
راثداء.آعساء مثن؛ محئف، از اللأآ، 

أزومدى• لجج نحد• ®ئنلغ®، على لأم جمعا ؤيمحون لرسر؛ه؛ )ه( 
وصقر.محؤ ثم؛ ءاهثده، هؤبمث عرءىشْ لوصب 

كثرؤنق،.ؤثث؛ ءؤئلإْأ عر لأم حئعا محممون ت ®بمن® )و( 
جثاو،يئر؛ث اص، صحح عض لأم جمعا يتكون ،،،؛ ®i3*5)ز( 

ُؤراب•A؛ محقين ®كدم®، ياك، من يصمن دومحلإ® وب-ْهمو® 
العتلمإ،اواني الفاءعتت مثلث انما، ^٥ جمعا٧٣متكون لرءعهمدا<ث )ح( 

وسود•ثممة محقين ®محو®؛ عر دلأنم لجمة• وهيئة هلوص محقت؛ 
اوثوام كوابب • مثن وصماآدانما، رافاعالؤ® ؤتكردئي ؛ ®^؛؟3® )ط( 

ُهيوفاءرإ®وماف-ر^، عوائد مفلت ؛-؟،، jXJوصفا ونيءهاعل®، 
صهماء3رثؤاخ.وتيانأءر»إاص0مثل؛ مرعام، رصقالثدم، 

وصواخ.وجواهن 'قواهد محقيتأو®هوعلإه، آو"^٣،؛< 
مثل؛رايدْ، ندء ثالثه مؤنث، ثباعي، كد في ؤيقرد ث ®سائد® )ي( 

وعجاثر.وبيحاهث، تحاث 

أوكان مدكرأ ^٥، بم تندؤء يبايي كد ئي ؤيقرد ®ثئاعدو؛ )ك( 
ومتارد.مقاسن، مثل؛ مؤنثا، 

زوجها.تغص المرام واداشز؛ حلي، ءااء،ا يس ايراة اياطلت ، ١١



٧٥١رامحي الخو_ التؤنحسيوجموع 

هممح)ا(

•الأنن المارة ش التكسيروعفردانها جمهمع من 
نرثنإذا الحسان، أءمالهم يخلد ما وك]؛ بممابرهم المصرسن ندماء ملوف غي 

ييمجئمه أتظال عيه رأيت بالأكو، القبور أحد أودحلت المواثز، ١^^، أؤللأل 
وقدندتالأذكياء المهرة الصتاع نقوش ورأيت أبتبتها، في مصورة غتاة وءزادلم حجرها، 
الجلإعليها مرت أن تعد ورزق وصقر حشر من الألوان، ناهيه واصحه، فيها أصباعهم 
أيها— فافخر والتماس، الدحاتر بها تحمئل كانت، وتوايت، تمامث بها عرفا وشاهدت اثواد، 
ثوما.الناس كان حين مجلك بثتا؛ - المصري 

هرين)٢(

رب ئب مكثسة كوكب دلإ
نعمة م،حجا  محنة ناح
قلم عامل مدرنة تارعأ

قزبة >|اع داهنة

تمرين)٣(
Iللملة كان وما للكترة منها كان ما ؤين الأنة، البمؤع من جع كن مفردات اذكر 

أغثلمحمائل أشربة حروب، اش؛ال، امياء 
)٤(قرين 

للملة:كان وما للكثرة كان،تها ما وين الأية، الأوزان على جموعا هاُت، 

أفعلةأءعلأء أئعال، ثعول أهئل قتل ئغل 
)٥(قرين 

•نأي مما مقرئ  ١٣بها الإيان ستهليع الي الجمؤع كن هات 
ثهرئمس ضف كام، صلع 



ا1،ءنحسيوجموع ؤثؤك ^( ١٥١رامحي النحو 

هرين)٦(
نيته؛إعلال يها حدث ؤإذا تكسير، جح الآ>ية الكلمات اجمع 

عفليمةمديه قاس 

قرين)٧(
منها؟طنيSJ* ش رق هناك فهل و٠دعاةا،  ٠٣٥٠ءداعءعلى يجع 

تمرين)٨(

لماض، ءتخلأءاليس ءبخيلءعلى ؤيجمع امحفلمامءواءذ1ام|، ءاعفليمءعلى ثج>«ع 
®iM؛!،•؟وزن على كليهما ان ع السب 

قرين)٩(

لغيرْ؟أم للعاتل أكان مواء اللام، صحح وزن على كان لما تكسير جمع كم 
مثل•

(١٠)قرين 

مثل.اومعتلها؟ اللام صحح أوصفة اسما ا أسيل وزن على كان نكيرلما جع كم 

قرين>اا(

الكالءتس ت وسريانها النكير جميع د؛ص المتمب، تول اشرح 

امخالجني أئثنى ا منعد مى يخلمأ الئئلوص، من الرجاء كيت 
ممارياالسيوف مس أحد محن تميجنى الرماة عرضي ونمننني 



و|اْءمفقاانو،مة 

والمعرفةاسكزة 

العارفأقسام 
الأمظة:

شجرة.اتمرن ذب•غوى 

ئجلع.خالد 

ئءٌجم■

وزذة.قذو 

خمد.الذار باب 

كريتر.ائت 

ميب•تنجيم ما 

:،•١^١^١
الحت:

وءشجرهء،ااذئب0، مثل: مضها أن رجدئ المافة، اليمل ئي الأسماء تدثرى إذا 
ذنبانفهم لم مثلا ارذيبء كلمة سمعنا فإذا لنا، معروف معين شيء على ^١، لا وُرذجمُا، 

ءتكر0لا.نمى الوٍع هدا من اسم وكل معثن، غ؛ن الدتاب من فردأ مهم ؤإنما _«، 
وءماء،وههالْء، وءخالدء، ى، مثل المايقة اليمل في الأسماء وبعض 

ذهننافي يختلهل ولا المعرفة، تمام ئعرفه معثن على يدق ولارجل®، ووباب®، وراال٠ريصاا، 
*٠٥٠٣®نمى التلع هن*ا من اسم وكد بضْ، 

الضميرقمتها مختلفة، أنواعا وجمJها المتقدمة، الأمثلة في الش المعارف تدثرث ؤإذا 
ومنهاالموصولكهءاا<، والأمم ىسا<، الإشارة اّم ومنها واJنازلمكهخالدا؛، ىأوث،8، 
ئف٠٠والالدارء، كه؛اب معرفة إلى بالإضافة وال٠عثف كءالمرأوصء، دءألء المحلى 

الابتدائية،المدارس في أكثرها درث ومحي ثرى، كما سح ويدنها ر,جذ®، —®يا ك بالنداء 
مفرقة.أبواب في أحكامها من كيرأ وعرت 



والْه)فةالنره)ة ص(رامحه الواضح الخد 

المواعد:

ثمن.عتر ثؤرء على تدق 1نلم ^٠؛ ١١( ١٧٠)
مم.ثؤرء عر تدق ام الأترئ: ( ١٧١)
والأنمالإيانؤ، وانم والعالم، الصميئ، وهي؛ نتغ، النناوث ( ١٧٢)

اقداء.وا}ئمث ئلرم، إر والثصاث والئحليد■٠أده، الئوصود، 

م؛ن)ا(

يأي:نمأ المعارف أنواع لمز والنكرات، المعارف ين 
فأحدوصاجز، منه، وأحرم حازم، ثلاثة؛ ل، ممابءىيلةودت٠:في حاء 

حيلتهبه ئتي ولم قلثه ينهب ولم له، تدهش لم الأمر يه ثري إذا مى الحازمين 
^٠٥الابتلاء يترف الذي ذوالعدة، المتقدم هذا من وأحزم منه. ايحنج يرجوبها التي 

ؤيذفعبه، تش أن تل الداء متسم لنمه، قد كأنه حش له ييحتاد إعذلا٠ا، ثنظمه وتوصه، 
تقلك•حش لثتي تودد ي قهد اياجز، دأما مديهدمه، الأص 

همين)آ(

يأش:مما معرته والكرة نكرة المعرفة اجعل 
البنان.ش وردة منحت )٢( )ا(مئءصمورفوقاكجرة. 

شاة.المصاب دح )٤( 
التلميذ.عقل >ا*(خمم، 

الحجرة.نقف )٨( 

ممح)"ا(

العارف،أنواع جمح وصفك وصمن الفطر، عيد ليلة بلدك في الناس حال صفتا 
الكرات.من وءلاتفة 

يت.أثاث اللصوص نرق )٣( 
مريصين.الطيب عاد )٠( 

ارالمرص.ازشية ذمت، )٧( 

الصواب.يعررجت نلم ونمره؛ الخوف محن تئدت إذا لعامات الر* نقى *١١^ يقال؛ )١( 



اكانيارامح/ ص الخد وااْمافةااناأ؛مق 

زين)،(
]_الطييلءالمعارف: أنواع عن نهما ما وبتن الآتين، المتين اشرح 

نإنئنثفيمنننلأساثلأيك١صضس ننا
نغئبُهصنك قالمسن واغشالها سابها حنن حمين ئشامن إدا

اسمف

^^٠٠!عثال: —^عيم 

سمعؤيخالإشارة اسم —— 

غطلموعثال: لآس^قآلذ 
جملالدار باب ئال: ^^؛ثملت 

طيغف

الألوان.الشات: )١( 



الخضاضام مد ٧٥١رامحي الخوالواضح 

القميرأحكام من طائفة )١( 

المخسرالضمير I أ 
الأمثلة:

)ا(امتغنئ.
ثئتثبم'بجا.القثاة )٢( 

ةس.١^٤ )٣( 
ههتهات.الشباب ذئب إذا )٤( 

)ه(اقتظ:ض.
محمود.الئبر )٦( 

٣.اشنئ )٧( 

ا<ةلالص•
أمثالوا-ث.٢( 

م(ءرإشني؟
،(تج4الوةلن.

العانة.بمرق لأ اصد زىكآ0 ٥( 
ا*(ضاعالخويدر
ي(نشافىاوم.

اشتمل.أ؛ننتالأئيانئءوا )٢( 
جزاء.للعاملين بم| )٤( 

اولمتكالم، وضع ما وانه: الضمير، يمعتى ئية 
لمما ببعص إليك نتحد.ث أن هتا وثريد امه، ق

)ا(الثش1قاوةاضاوفئّؤ
ي)•آ(ئأ-بمد 

الخت:

الابمدا;اودارس ألنت؛ي أ0 لك مش 
وأألفامله هناك وعرفت غاب، أو مخاءل_ا، 

فقول:أحكامه من .رس4 تال

مشتقأووصف ماض، فعل أواسم فعل على ستمد أنها تجد الأول المم أمثلة تأمل 
محميرأهال.ه من واحد بكد أن وتجد المشبهة، والمنة المفعول، واسم الفاعل، هواسم 
اهاو مكان ٠لاهرأ اسما وضعت ولوأنك أوءهيء، ءهوا، مابير0: نله، ما على بمود مترأ 

إلىالفتاة، وئشرث يغردال3لائر، ت تقول كأن ساتغا، ذللئ، لوحداُث، هد، غير أمثلة الضميرش 
حاتزأ.استتار، كون ٠لا٠ر اسم محله يحد ا0 بمح الذي الضمير هدا نحوذللقا، 



والأمر،للمائ وأمماءافمال افعال تثتمذعلى رأيتها الثاني، المم أمثلة تأملت، ؤإذا 
،أوانحن® أوءاناء، ارانت،ا، تهديرهات تترة بهاصماترم ورايث، فعاله، عن ومصدرتاس_، 

وجويا.متترة كانت، ر1ولااث، ٠ل١هر؛ امم م1ءثها يحل أن بماغ لا الضماتر وس 
المثال،هذا في المستتر وضمير، التفضيل، هافعلاا عالي تثتمل الثالث، القسم وأمثلة 

فعلوءالى عدا، ءما وهو الاستثناء فعل على ثم ال3لاهر، الأمم محله يحل لا ونحوم 
محلااتل١هر الأمم يحل أن العرب ينهمغ لم وس ءيشسا،، ومثلها وعلى التعجيه، 
واجبا.فيها الاستتار كان لاذ.للث، ضمائرها، 

القواعدت

ftالأنم محلة تغث آن يمح هو١^^، جوازات الئئقر الصميئ ( ١٧٣) LlaJt،^
المامحل،وامم سضي، السل وم والغاقق، الغابم، قم قي: وس 
الئشثهؤ.والصفة المثول، وام 

نطة،ض الأّء بمن أن تصغ لا ئو وجوا: الثم الضمث ( ١٧٤)
أرالواجد، حظامت، بتاء النتدؤء والئصاؤع الواجد، آمر في؛ ؤثلحظ 
التئضجل،و»أهئل« والأمر، القصاؤع فنل اسم وني آوالقون، الهنرة، 
التثجسؤ.ض ووآؤمء الأنساء، وآئعال 

ممح،)ا(

نؤعويتن الأية، الجمل ش المستتر الضمير مكان ٠لاAرأ امما - ذللث، للث، ماغ إذا صغ. 
مير؛ص كن اصتتار 

الكون.مثاهع؛ من ثرى فيما النهلر أنعم )١( 
أء٠البم.في الرجل تشارك القرؤية المرأة )٢( 
قديم■مجد ولها مأثور، تايخ لمصر )٣( 
الفلاح.على  ٠۶)٤( 

)ْ(تفكيرأفيالوام،.



ثقا.تهدأ القى أجب )٦( 
عالم.به لك ليس ما تئم,، لا )٧( 

نمه.سلم من سلم )٨( 
شمإوش-ويح)٩( 

عانه.للنادي بمي ١( )٠ 

هرين)٢(
•بها صمير  ١٣استتار نؤع ين ثم اسمية، جمل إلى الآتة الفعلية الجمل حول 
الندرة.اJواءلن ش اليباب يكتر )١( 

النية.ر الجاطة الرأة ئئرئ )٢( 
ماله.الجاهل ؤبمون شرثه، الكريم يفون )٣( 
امحاره.الرجل؛طن مواهب ئعرث )٤( 

ءرين)"ا(

الضميراستتار نؤع بتن ثم وصمية، جمل إلى الآت؛ة الجمل في السه النعوت حول 
؛١^١٠٣٠من ومريه 

عانته.مخوفة عملا تعتل لا )٢( أمواج*،. متلأية بحرأ رتمث، )١( 
نئليت0.شلؤع محاب على عثرت )٤( جمه. صخمأ حيوانا رأيت )٣( 

قرين)٤(
كناستتار نؤع بتن ثم للمجهول، مبية أسال إلى الأتية الجمل فى التي الأفعال حول 

تقيها صمير 

الناس.يجتنه الكن١وب التاجر )٢( اعدفاؤك. سلمك ( ١ ) 

أدبها.يرفعها الهال؛ة الفتاة )٤( الحاجة. عند الصديق مصد.ني )٣( 

عرين)٥(

إلىفيها الأفعال إصناد حول ثم الأتية، الخيارات أفعال في التي الضمائر استتار نؤع ين 



>عياننؤعاستارالضميرشك!؛المتكالمين، ثمجمامة تمالغاية، صميرالمفردالغاتب، 
حال:

التقهقررأيت ما رأتقهقر ءرما، التقدم وجدث ما وأتقدم كثيرأ، واعمذ تليلأ أتكلم 

س™
التعجب:سل ش الضمير اصتتار تؤع يين تم أسل•، اما صورة عر يأش مما تعجب 

الليل.مواد )٢( )ا(نزءةالألارة. 

الأخلاق.)،(اختلاف >مأ(ئعاليل. 
)٧(هرين 

وهي:الأنة، الامتتاء أفعال من فعل على •تها واحدة كز تشتمل جمل أييع كون 
لأكونحاشا ماعالأا خلا ما 

فعل.كز الضميرش استار نؤع بتن ثم 
)٨(ممرين 

جوازأ.متنت ضميره فعل على كزمتها تشتمل جمل ثلاث كون )١( 
وجويا.تتر م صمير، مشقق على منها كز تثتمل جمل ثلاث كون )٢( 

متتروجويا.صميره فعل امم على منها كز تشتمل جمل ثلاث كون )٣( 

)٩(الإعراب ذ قرين 
أ-مذج:

أممصتنهكأر.
ءأناه.تةد.ير، وجويا مستتر صمير والفاعل مرفؤع، ممالع فحل أبغص: 

•مب محل الكون؛ى على مني به مفعول موصول امم من: 
صلةوالجملة #هوه، تتد.ور0 جوازا متتر صمير والفاعل مرفؤع، مضاؤع فعل يتكير؛ 
الموصول.



ا-نلأعرب - ب
اسم.محب اتق )٣( الإهمال. حداد )١( 
فات.ما على اسق لا )٤( يحث•.  ١٠امرئ كل ممن )٢( 

مين)*ا(

الطهميل[]من •تهما: الأود وأعرب الأتض، الشن اشرح 
ثكنناائان محاأن دشان ا فيزفإدلأدننسى تكنفني 

اكثمابن بمتحيى دب نلجئ نقلت؛ اثثم بس المنرودايخيى نل ثمودت 



ساكاني(الواضح الخم الخيداضام مد ولأنفه 

القمرفو الوقاية نون - ب 
الأم

,اترثاقمدتى حنتث إذا صحص.من ن•,أظنت 

!
مش.اتأس ثأد لا ش. ١^ ذدا لا؛^3 

الأنل•غظم إئي الود• صادث لدر محن لث القاص• رصا أنال مح، 
المحت:

نتكلمأن هنا وسع• المتكالماا^ ءياء والجر المحب بين المشتركة الضماتر من أن ءرفغ 
ئل•من تحرفه لم ما بمضي عنها 

زائدة،نونا الياء قل وتجد ؛؛u؛^J%|،، باياء متصلة أسالأ تجع• الأولى الطائمة إلى انثلر 
بهالتقيؤإنماأتي أ• عنداتصالهادرياءالمتكلماُ الأقعال قي واجية النون هذه ونيادة 

الوتاهء.ْتون لهدامميت، بالياء، الأحرالكرعنداتصاله القعزالصحيح 
ؤيشاهدالتكاJماا، ب٠اياء متصلين وءميء ا'ءر(اا المحرقين: على تشتمل الثانية والهلاJمة 

أيضا.الحالين هاين ش واجة النون وهد0 الياء، وبين بيتهما النون تومط 

مايقةوءلدناا، وهليت،اا، ءإنء،  Jbuحاءين، الوقاية نون أن يرى الثالثة الطاتمة أمثلة وفى 
حاثز،ذللث، جمح ش النون وئومظ أخواتها، باش ذللث، قي U^—،® ُإنُ ومثل المتكلم، ياء 

ألمتا®•في ممر وهو 

الأمحال.اط. ذلك و الأمحال رثل )١( 



المواعد:

تنرنوة الأء ض ي أذكوئظ دي الثتم محاء فئت انحت إذا ( ١٧٠)
ألوةايةه. ٧٥

الوقاك. ٧٠رجبياء١^٠١ رءعزه ررمنْ ^: ١٥٣الخد(إذا ١٧٦)
ثوثثجاز الثتم، س1ء أخوابجا أرإمحدى رالن« آز انحلت إذا ( ١٧٧)

؛،£»Ja.aم رئوممئ أوةايؤ، ا٧ 

ممح)ا(

ُكا.ءأناواتق 

نونتوسط نه يجوز ما وين التعاقب، عر السائقة الجملة على وأخواتها ُإن* أدخل 
يكثر.وما الوقاية 

ممح)آ(

٧.،;يل ي الذم ّاْ الآ؛«1و س شل بلام 
يهدئونعاب يغرن ناذى سلمان ثح تض 

هممح)م

مقيئة:جمل ر المتكلم ياء الأنة بالحروف صل 
عنعر ين إر 

غرين)،(
المذكلم.ياء به انهالت ممايع منها يكل جمل ثلاث كون )١( 
المتكلم.ياء ب4 اتصلت أمر منها يكل جمل ثلاث كون )٢( 
السكالماياء يه اتصلت ماض منها يكل جمل ثلاث كون )٣( 



الإعراب)ه(ي عرين 

أ-نموذج:
ئراتك.قمي 

مفعولبه.والياء؛ والنونللوقاة، نعلماض، كمي؛ 
جر.محل ش الفتح على مض إل مضاف والكاف: فاعل، راءك_زاقث 

يأتي:ما أعرب - ب 
الهند.أزور لتي )١( 
وملمي.أبي هدبي )٢( 
الحزن.ص ذهب )٣( 

الطيب.تعودي )٤( 

هممح)ا■(

الدامءأس أولهما: داعرب ا'آسن، الشن اشرح 
انيرمناعيه ائتي ا نممثنرم كث ه نم_ايالنه أعال
هجانيانيه مادئ.ا ٠—1—«سالم-وافي قئتئإتقلب دك—م 



اكيراضام مد و1ائفة صرامحي الواضح ادم 

العالمأحكام من طايمف )٢( 

الأم

ينغمز عهد مضز؛ي نمت، )١( 
اتلاعو.ش أزد اليزياؤ القاهر عد )٢( 

\ذشي\سج.)ممحدكابلتسمح 
ستوتي«.ررممأب اشم ش صص ما أود )٤( 
رأيء.نن ءنئ مديتق المنمحّلم ض )٥( 

الماسة.الدولة قتاب أبوغثماذمن ء>سوالجاجئل كا0 )١( 
للغيث.المؤم؛ءررراؤيه أم عايثه كائن )٢( 
الثونان.علوم رجمة على المأمون اه عيد لجذ' رم 

اليختا:

والأنهار،واليلدان الأشخاص كأم«.اء مجعين، على بنمه يدق لمقل العلم أن لك تقدم 
أعلاما'بها رأيت الأولى الطاثمة أثلة إلى نئلرث إذا كقول: جديدأمحا شجا تقيدك وشيدأن 

ء.ُنرسرأىُا•وررمسو؛هُ، د'رموكاملأ، وءعدالقاهرء، وارالخقابء، ءعمرا،، هي؛ 
إصاما،ركيأ مرتجا واكالث؛ مقرئين، الأيلين؛ رأيت الأعلام هد، عن فحصت يإذا 
منمرتجة جملة والسادس؛ ُد؛هُ، يكلمة مختوما والخامس؛ مزجيا، ركيا مري دالرايع' 

.؛؛^.١٠١علما جملت، إله ومثل. مند 

يعزبالمقرئ أن رأيت والتاء، الإعرابه حيث من وأشياهها الأمثلة هن.0 ش بحشتأ ؤإذا 
ؤنجؤأيضا العوامل حج، على صدر، يغرب الإصائي المركب وأن العوامل، حسب على 

منى٥^٠٥ بكلمة المختوم وأو الصرف، من يمح المزجي المركب وأل بالإصافة، ءجرْ 
،.ويغ٤يى١ العلمية نل حاله على يض الإمنادي المرتج، وأذ الكسر، على 

لاحكأية.آخرْ على مقنرة يحركات بموب إنه • اي  ٢١١



^١٥١رابرم ااراءدح اكم امجت،ا؟' اكلم امقام مد ا٩لاثةة 

ك)اءمررواحد لشخص ثلاثة أو ءأمين مثال ,خل* ترى الثانية ثقة إلىدبالرجؤع 
كتٍة.مثمانء وءأيو لةب4 اسم، ناعصروا مثلا، ءثمان٠ ايي الجاحثل 

^،،.٠٧%_^ AUشخص، على ليدق أولأ الواضع وصعه  ١٠هو ؛ والاسم 
أوءآمء،أوءاينء، يLاأباا، ميدوءأ كان إن المسمى تمييز في ليزيد ثانيا يوضع والدي 

كية.ّثى المؤم؛ينُ، دُأم الخْلاباا، وُاين سقيانء، كُأرى 
لقأ.محنى وهالجا-ءثلاا ىاالأمونا، - ذم أو بمدح وأسم بدللقر مدوءأ يكن لم يإن 

الأمسيق أن *يجوز الكنية؛ أما الاسم، عن اللم، تأحر الماقة الأمثلة ني ؤتشاهد 
الكتيث.اللم، نبق أن يجوز كما واللم،، 

القواعد:

أوآنإسإا، آوئزجا، وشمو\وي'اج ص  ٣١صا(تمحون 
وؤته[(,كلمة ةأءمءا 

مننمع رالغايث،: العوامل، حتك، على تقنيا)، الثاني: وضني والأود 
والخاص:ص، لإ كان صك٠١ عش تش الة>د،، 

يمنأأئثن ما وئوت ولقيا، آولأ؛ ومغ ما وهو؛ اشأ، العلم يكون ( ١٧٩)
الليث،ي؛احر أن ؤيجب آوواتزْ، صدديارآ'>،ْ  ١٠وئوت دقئيه، دم؛ أز 

الأنم.عن 

مين)ا(

الأنة:العيادة في اض الأعلام س علم كث عن تعرض ما ۴[ ة3 
حالؤيهابن اه أبوعبد وكان الشاعر، المنتني اليي، أبي أحمد في هوى جش لاين كان 
لنااذكروا يوما؛ أبوعلي تال أن فاتفق عليه، الهلمن من يكثران الفارسي وأبوعلي النحوي 

السيط[]من وأنشد: حتى ابن فابتدر فيه، نيحث، الئعر من بيتا 



محء1قدئءءٍءعءج^^^^ء^؛؛؛ءسععقيقلظئق
بيينري المبع دبياص وأشي لي نشمع لجل الرمواد أندوهم 

اللمحيلءلس يقول؛ لليي تال؛ ميب؟  ٠٧٢الين هذا لمن وتال؛ علي ابو فامتحنه 
الندىمرصع في الثنف 'كوصع ثضث يالعلأ الثنم، موضع في الندى ووصع 

Jli : الشخيزال لا الذي ص تال: !كح؟ أُا,{ ^، ٠١هدا فن أحن، ^١ واه
المتض،أنه علي أبو وعلم اللباب؟ استقام القشورإذا من علما وما زث4، ؤننتمح ننتثقله 
عليه.الثاء في وأؤنال الدولة عمد إلى وقام فنهض 

)٢(هوين 
والتاء:الإعراب حيث من وأحوالها الأعلام أنواغ الأنة المارة في ين 
ابنالدولة ركن ونير الحين بن محمد أبوالفضل العميد ابن ءكان حالكان: ابن تال 

يقاربهفلم والكتابة الأدب وأما والنجوم، الفالقة علوم في متوسعا وكان بآرجان، بؤيه 
بمدالكتابة أثدقت اشالبي؛ مال الثانيء. ءالجاحفل ينمى وكان زمانه، في احد فيهما 

العميد،.بابن وحتمت الحميد، 

)٣(قرين 

؛الأنة؟ الأعلام تريب يمكن صورة كم على 
أبونافع.العارث موسى )١( 
مصور.بن الدين بئر العزيز عد )٢( 

هرين)،(
صحيحا.تريا مريه رجال لثلاثة وكم، وألقابا أسماء هات 

صحيحا.تريا مريه اء نلثلاث وكم، وألمابا أسماء هات 

T X



^(١٥١راثزء الواضح النحر ارإث1رةاضام مد و1ائفة 

الإشارةأسام من ج )٣( 

الآْظلة:

•٠٣١٠: البمتازجمحت )ا(ذللأ،

تاج. البمتازخيلأ دلك)٢٢ 

٠٣١١٠: الثنتازجميت دشا)٣( 

أصدتاشتا  البمانجْءت >؛<ذهإ
تانبمانى. جمينالبمثال  >ه(ذمح

اليخت:

ص:ألفاظه وأن حسية، إشارة يمعونة ممن على يلف الإشارة امم أن مضى فا ءر٠غ 
وءأولأءاوراتان«للأكين، و»ذياوءتياوهذْ«لألواحوةاوءذانءللأنمن؛ »ذا«للواحد، 

مطالقا.ليبمع 

بهتتصل وقد التتسهاا، ءهاء نمى هاء تبقه ند الإشارة امم أن أيضا تعرف إنك ثم 
يحرف.؛ٍهلأب.ءالكافء وأما إليه، المشار ثعد مالي هاللدلألة اللام أما وكاف، لأم، 

رأيتفعلت إذا لأنك اJتةأ الالأمثلة تدرس أن يجب الكاف هدْ أحكام ولمعرفة 
الأمثلة،جهح في مدكرأ ٠فندأ الإشارة امم كان لدللث، هوءالمأتانا. فيها إليه المشار 
تأملتؤإذا وجمعا، وتثنية ؤإفرادأ وتأنيثا، تذكيرأ الأمثلة فى يختالف الخاطم، أل ورأيت 
والتأنيث،التذكير حيث، س أحواله في الخاطب، تءلابق رأيتها الإشارة يامم المتمالة الكاف 

^١^!لكاف وأن إليه، المشار بميايق الإشارة امم أن تس3ل أن تتهلح ذلك، ومن والمدد؛ 
الخاطيإ.

القاعدة:

رشت4اوإماؤْ، رتأيئه، ئاوكيرو قي المشارإلته الإشاؤؤ امم تطائؤ ( ١٨٠
يكر.ما جميع ئي الئحاظن، الكاث ربملاإق وجمعه، 



مين)ا(

الأنة:البملأ الذرش المرد مخاطأ أ.اجملالإىرةسم، 
شديالفتاة الحديقه تس 

أشرتم الذكور، جماعت مخاطأ ١^٥ المردة إلى الأتٍة الجمالة الإشارة؛ي حول - ب 
الإناث:جماعة مخاطا الجمع إر 

شعرهالأمرد شعل الذلك* 

الجمعإلى نم الشى، الاو1رمخاطا الفرد الآتءةإلى الجمالة ش الإشارة ج--مل 
تاامؤتثة المردة مخاطا 

أديماسوا الشداء المت تلاك 

الذكور.لجماعة والء3لاب للفرد، نيها الإشارة تكون جمالة كون )١( 

للش.والختاب للقردة، مها الإشارة تكون جمالة كون )٢( 

للفرد.والخطاب، الال.كر، للش مها الإشارة تكون جمالة كون )٣( 

 Cللقردة.والخهل١ب٠ الونث،، للمثنى مها الإشارة تكون جمالة كون )؛

الإuث٠لجماعة والخطاب، الذكور، لجماعة مها الإشارة تكون جمالة كزن )٠( 

۴۴









لامولالإسم اضام هد و1ائفة اسارامحي الخدالواضح 

للفقرام.المال تينعن )٣( 

مرقون.هم )٠( 

الثحاب.نوق )٧( 

المساح.ش تأحر )٤( 
يتها.يشوون ئش )٦( 
الماء.تحت )٨( 

مص)م

المنلة؛أنوبع اسيفاء ح تئاممه، صلة اش مما موصول اسم لكن؛ هات 
)أ(لأت>بالناينا.ؤيجساشر. )١(إنالذي... 

من...)؛(احترم ••• اللمحن اكررمحن إل رم 
الش.ب.مقالك >أ(زأت ... بماتمآ لا )٥( 

...الي الماعة ضثطت )٨( ••• بالأل الوطن بمحر ، ٧١
الاس...أي تجادل لا ١( )٠ اللذين... الجوالين من نرذت  ٢٩)

من...احترم )٤( 

الش...مقالتك >أ(زأت 

١.الي الماعة صسف.ا )٨( 
انس,أي تجادل لا ( ١٠)

م.ين>،(

الأنة؛الأسان من مكان كؤأ في مناسأ موصولا اسما ضع 
أغرثلنت تمث... حيرأ الم جزي لم هئء_زإإلا... اءني نا ون

اسل[لس 

هرمولا سيسؤ ا ميمشهولا 
]ابط[

وغنافيئضيالة الهدى نهج 
]الكال[

نرجحلا المنن... على واحزن 
الكاعل[]من 

والصلوات؟بالصوم عهدها متى 

الطييل[]من 

حولهماالدهن تشيب ... هما 

ااتثأصيلجارحني... أندي 

ترحلواعلى••• تبمتى لا 

ا;هأهالحث الدار... ننأل ينا 



١كمإبمارمي امحاحح اكم ااْوأآ«ول اوسم إهؤظء هد ؤلاهص 

)٠(عويل 

Iسب-^٠٥٠ فاذكر محذوفا كان ؤإذا يأتي، مما صلة كئ في اليائي يئن 
منئضئلغي الذين واحتر العقلاء، يعول من على وعول التجرية، بمد تقتدي يمن اثني 

مرآةش جلية صفاتك وانثلر عنك، الناس ئئصي الش الغلثلة وجانب والشمم، المروءة أمل 
الذيتئرث لغرض إلا عامل أنت ما تعمل ولا فاجتنبه، الرجولة من أيعد فأيها الحق، 
إله.ئب من ؤيمحر بممله، 

)٦(مءت، 

فعلية.جملة وصلتها الموصولة، ءأيء على تشمل عبارة كون 
اسمية.حملة وصلتها معرية، الموصولة ءأيأ على تشمل عبارة كون 
م؛تية.الموصولة ءايء على تشمل عبارة كون 

مأى)مآ(

الموصولة.الأسماء اسيفاء 0ع موصول اسم على واحدة كز تضل جمل ثماني كون 
ممح)ار(

ارملءأسمجزدء متهما؛ الثاني وأعرب الامحتن الممحن اشرح 
1لالئجات اجحللا ن__اث_ئخ__تال_سإا

يالالمعألمان -وال الأم ن جعنى تى فوال

تججو<)جمح3< 







)٣(هرين 
ءال،على أسماءتشتمل شرحك وصمن ال؛؛نوبي، الإقليم مزاياالشتاءني اسمح 

الثلاثة.يأنواعها 

هرين)،(

الطمحلءزس ت أولهما دأءرب الآمحين اليمحن اشرح 
نلأ؛الثنادمى لا ما أند ني ديي

الئهلني و\وثةل' الصف في الغالآ نمتب 
رحيمةالي معالإذراق ئريدئ 

ئغلامحدمذإبراللئن ثد دلا 



_رامحه الواضح الحر وااْمىاا0مف 

يالإضا٧ٌ( . )٦ 

بالنياءؤالةعرق 

الأم

ضينه•نيايتح، 

جميل<هذا ئئرد 

Lp 4محتوية.الصتر ؛؛

■اتثل• ميع يا 
اهلوا٠منرعون تا 

الخث:

حمٍالة.معاؤتق >سنْ 
نتالول.النغرقه تدعي تى كلام 

ئنيد.أخاش محاب 

ء
الإدا.منرعان تا 

نكرة؛كان اي ص الأولى اسائفة أطالأن قي مضاف كث جردث إذا انك الغلإ من 
أوكالفمير، المعارف، من واحد إلى بالإضافة ولكنه معثن، غير شيء كلى يدق حيتثد لأنه 

تقيديواللام، بالألف أوال«_عئف الموصول، أوالاسم الإشارة، أواسم العلم، 
تتقيدالنكرة إن نقود؛ أن يصح ذلك ومن معين، عر يالا تصير بدلك لأنه التميف؛ 

،.معرفةُ إر يإصافتنها التميما 
تودين،مقصودة نكرات تجدها الثانية، الطائفة امثالة في التلا٠رة الأسماء آنفلرإر 

معين،غير على دالة النداء نل الأسماء هدْ كانت، وقد يه، يرغ ما على منها كل بتي وليلك، 
معرفه.فأصحتج اكمم،، اكستها فئ غيرها دون لياها وقصدك مدلولاتها ثواء ولكنك، 

الإظءباب م ذللت، -مدم كا ثلأ، لئظت ىنت، إذا أما سرا، الإف^ كانت إذا ذا )١( 



با1ناولاءو1لْ،مف واو|بمافة |إْمف 

المواعد:

مواجب إلى اصه ام سا(الةتئثيالإضاةؤ: 
اصيهاوا اهمد ئكس محم نمد ص يالئداء: ٠ ( ١٨٧)

مص)ا(

بالإصاهن؛التمف اكتب •ضاف كئ يأش نما بتن 
مب!\يرغسط\فالرب: أولاد محن النن خدث لغلام ثك تالالأضن!تي: 

ئدهبجناية حنقي غالي يخي أن أحاث ،؛ ١١٥نلتة؟ تلت؛ لا، هال؛ أحنق؟ وانك درهم 
حئقي-غلي نتش مالي 

)٢(ممرهن 

وامتوفتاثه، جمل ني التميف يعد وصنها بالإصافة، معارف الآتٍث النكرات اجعل 
إليها:المضاف الأسماء ش الممكنة المعارف أنواع 

صائمونبائعات أغصان ييش 
شعرمداد همْل غما 

)٣(ممدين 

مضاتا:مات4 نكرة»ع الأنة الأمثلة ش مضاف كث اجعل 
مزدحمة.المدية شوايغ )٢( مائل• الشجرة جنح ، ١١

مدثر.غلي )؛(إنشاد واسة. داركم ساحة )٣( 
قي•لا مذ يغب إل تحغ لا )٦( مض• الصاع سا ءْل )ْ( 
مهديون.أبتازكم )٨( المستان. أزهار تققح لما )٧( 

ثاطنان

ثجاعات

وليلكوامرا،  ٠٠٢٠^رمثل'، دمنها؛ معرفأ، إلى دلوأضيقت التنكيرلانتعرف اسعاء'ترهلن؛ي هناك )١( 
عثلك.رجلا نابك هترل: معرثأ، إلى مماين رم الكرة يها نمق ان جاز 



التانيارابيي الخوالواضح والهوىاا0هوم 

)٤(رين 

تبعده ما إلى إصاض من مضاف لإ اكتب ما الأنة الجمل ي ين 
الأنق.شل الجمل )٢( محاح. شجرتا المتان ؛ي )١( 
ئضحك.من صغ اهغ )٣( 
تلميذ.كتاب وحدت )٠( 

وامعة.الحيوان حديقة )٤( 

الإصار.)آ(ء؛ث1يملآ1

)٥(رين 

أيُي لمحن معريا، لمرة بثا مرة تكون بممحيث مرتين، الأنة الأسماء من اسم كث ناد 
*معرفة يكون أيهما دفي نكرة، يكون الءالتن 

ساهدانمجهدات حاصرون مسافر غلام 

)٦(رين 
اسمايمضاف على وأحرى الإضافة، من التعريف اسماي مضاف على صل حمالة كون 

تخصمأ.ولا يمدتعريها لم مضاف على وثالثة التخصيص، 
مص)ب(

الطملل؛الس الإضافة؛ من مضاف كز امضاده ما فيهما وبتن الأتيين، المتين امرح 
،والمواضت،أ دوئها الغزالي وموغ حاجه زام إدا مثلى على نهرن 
،داهم،ل ملمز مشه وباني يزود يلجلها منن الث-نء خاة كثيئ 

(١)
V

(٢)

القاطعت.الموف رالهوافب: الأسة، يها  Jjjtالرماح، سرر ؛ 1^1^1 )١( 
خرثان.رايزروا: خر، ءثلئّلها: )٢( 



اينؤةؤغير الْئؤق صرائي الواضح ادم 

المئونوغير الميون 

الأمظلة:

0

١^.قلوك بن الثئذر ن اشاى كان 
تن^01 النزيه كئتر من أول أ0 تثلن 
الإنلأم.مد للقزس نالكا أزدشيز كا0 

ت«موب«إلى يومت اه رد 

مفر•قائل أشهر بذ زص 

هشتان.وأنش ثناقب لأ 
اصئش.ذخل 

ء
دأمحص•هوأخمر ما الوزث محن 

أحز.سيان ^٠ ٤١٢
س

محاءأهروصه ئحألش 
التاييحيسدئ 

نشزى.إثك قدمت 
ممانم.مضزإلى تغثاج 

الخن:

ثكب،ولا بها تمملق محاكة نون آخرها إن أي؛ هومتون، ما كثيرمنها المعربة الأسماء 
وئجزبالفتحة، وثتمب بالضمة، رقع المنونة الأسماء وهد.0 وعلى، ومجرة كمحمد وذلك 

•بالكسرة 

الأسبابالأبتاواسة المادارس في عرنت، وقلب المرب، تنونها لم معزية أسماء وهناك 
تجرالأسماء هذه أن أيضا هناك وعلت التتؤين، من الأمم أجلها من يمثع اش والطل 

لزأل®.عاليها أودحالت، أصنت، إذا إلا الكسرة، عن نيابه -ءالفتحة® ؛

واصاة.نحام؛ ( ١ ) 



التان.رابزم اكحوالواضح اضجؤ؟ ايتوة ؤخير المتوه 

زو1داتبعض نضيف وأن التتؤين، من الأسماء مع أمٍاب هنا نذثرك أن نرى ؤإنتا هذا 
الأيتدالة.المدارس ني عالمته ما إلى 

ناسيا.له تكون ما ذاكرتك إلى لعاد ج( ب، )أ، الطوائف فى الأمثلة تأملت فلوأنك 
غيرأو كررءاJثةاا، بالتاء مختوم مويث على دئ إذا التنوين من يمغ الغنم أن ترى )أ( فني 

أ0هتا اك وJزيالوءعروة®، لفتليا موثثأ كان أو وهسع١دا،، ك®زيتب® بها مختوم 
الصرف.من ومتعه صرفه يجوز ك؟ارهنيأ، الوسط ماكن ثلاثيا كان إذا المؤثث 

فيكما أصلية النون كانت فإن زائدتين، ونون بألف حتم إذا الصرف من العلم ؤيميع 
القرف.وحب - بهما سميت -إذا واامنان® ®حنانء 

غيرمزحثا مرتجا يكون أوأن الفعل، وزن على يكون أل العلم في الصرف مواغ ومن 
إلاالعرب، وصع من ليس أعجميا، يكون أوأن الكسر، على بثي ؤإلأ ®ؤيهء، يكلمة مختوم 

وزنعلى العلم يكون أذ ومنها • صرفه فيجب وءشيئ،® يءئوح® الوسهل ماكن ثلاثثا كان إذا 
وزنعلى أصله أن ئرض لأنه والعد.ل،؛ العلمية حينئذ الصرف من منعه وّأب ءيتل®، 
®هعل8.وزن إلى الوزن هوا عن به عدل وأنه ءفاعل®، 

لأنهاؤإما ، ®هعالآن® وزن على لأنها إما - )ب( في ترى كما - الصرف من الصفة ويمخ 
؛ك_9حممانهل بها حتم فإن بالتاء، مذتحط يختم ألا فيهما ؤيثترط ارأفنلء، وزن على 

صرفهما.وءأرملا،رآو-ما 

®عشار®•■•إلى وءموحدء ءأحادء في كما والعال.ل، الوصفيه الصرف من الممة مواع ومن 
قالتفإذا وهكذا؛ اثتين... واثتين واحد، واحد عن بها معدول، الصفات هده لأن ؛ وءمعثت® 

ولا، ءمثنى® الذكرارإلى عن فعدلت اثنين، اثنين جاؤوا أنهم أردت مثنيء الضيوف ءحاء 
أوحال.أومنة، خر، وهي إلا حملة في ي ولا مذقرة، مذكرة إلا الألفافل صن.0 تستعمل 
ارآحر®مزيث 9أحنى® جمع وهي ارأحر® كلمة والعدل؛ للومنية الصرف من الممنؤع ومن 

متآحر-يمعى؛ الخاء- يكر ®آجر® ^^، لءأحرى® حمعا ®أحن® كانت فإذا ، ®مغاير® ت يمعس 

الطن.محامر )١( 
المعن.الحاج )٢( 



سبمد المنصة معي اكمااواءدحساص 

اءأحر.ونآخرون جاءرجال ثم الملهى إلى الناس سق • قلت إذا كما صرفت، 
أوممدودة،مقصورة، التأنيثر بألف يختم أن الاسم، صرف مواغ أة ترى )ج-( وفى 

الجمؤع.منتهى صيغة على يكون أن أو 
الآذةتالقواعد ش ك فقيا،  ١٠مجملون ؤإما 

اكواعد:

ونجث،لئظامتغئئ،خةلا، الأم، نون التشن: ( ١٨٨)
يئحمةلا ومحا ثتش الأمحمأء محن الميز يالحقة وما الوقب* عير 

ةئؤن0.ومحت بمش 

أوالميز س الثلم يْؤح ، ١٨٩١
ساكنتلاثثا إذاكان محتجونط بالتاء،  'ضأؤ ه على دق إدا )آ( 

الوسط.

ذابممحن•ونوء بأمح، حم أذا رب، 
)جالذابمم،ضاكم•

بموْمحتح0.تخوم مت ثأجئا ثن'وا كان إدا )ح( 
الزتط.ثلأوساكن من أعجصا كان إدا )ه( 
»هاعو«.ذوي عن يه محئدولأ راهثد« وري على كان إذا )و( 

الميز:ين الصقة مئثع ( ١٩٠)
؛وممة.١^١٤ ئئخق لا الدي س وزن عر كاث إذا )آ( 

^٠ ٤١٤١١ثتخق لا الذي ْأص وزن عر كانت، إدا )ب( 



صرص الواضح الخم مئأ النوة وغيي النوة 

أروءثْنلء، 8ساق8 وزو ئى الثشنة إلى الواحد من صيثت إدا )جا 
ثلثهكانت 

)اها(بمعالأنلمينامتن:
المدرية.أر الئمصوؤة الهأنث يألف محم إذا )١( 

)ب(الأصقوه'حوم.
-®fOتخلى؛أن محاظ كان إدا إًلأ يالقممو، بجث الهمين مث المنئوغ ( ١٩٢)

٠بجثباا٤ننة.

مين)ا(

الأنته'المارة ش تتؤيتها مع وسب الميز من الممتومة الأمماء ين 
بنوأحمد وما بس وسلمان أنا الواثق هارون حسن ني كنا ت قال المدبر ابن حدث 
ستإني سليمان؛ ممال يثرب، عمان بن عتمان ومقتل الدار يوم نتذاكر ركنا إسراثيل، 

ابنفخاف شهر؛ بعد الواثق يموت يقول؛ نائلا كأن - ان ئعكنت، وقئ - المساح ءال.ا في 
ليلةكانت، فلما ، احاديث، من يتنا دار ما يشيع أن - رعيا وأشل. منا أحوف وكان - إسرائيل 

نبعث،أن شيء أقفل إل • سليمان فقال فاحرجوا، الواثق مات أن صائح؛ بنا صاح قللهاء 
ابنفاعتانل ومخاوف، مشاق من وكم؛العلريقة الليلأليل، فإن فتحمردواب،نركبها، 

جماعأالحبي في له: حليقةآحرفيقال يتولى حش ئرسك أتتتثلرمجيء وتال: إسرائيل 
الوأنلث، أحمق، أنلث، ذللث، صببر ييكون أمورهم، في نئئلر حتى يتركون فيقول: الأدباء، 
نقابر.من بممحا كأنما أحاد وحرجتا فضحمما راى؟ إلا دارك لى إض 

)٢(هرين 
منها؛صرفه يجوز وما الصين، من الأنة الكلمات منع محببا ين 

خماسسليمان أحر ءلمان 
الحث-ش مفصلا حاء كا — الحاء بمنح — آخر •زنث ءاحرى؛ جمع • هتا ؛اخر الراد ( ر١ 







ضكانت إذا 
يزن»سلأناا

.ثال:

غضانوأتت نعاتب لا 

اكوينس الممة نمتع 

لرصمريزن إذاكانت 

عثال:

وامضاحم ص الوردئ من 

الواحدهن صيغت إذا 

لذن

أوكانتوتئتلء ااءاأ1ل 
ءأحرءكلمة 

هثال:

مشالعمال دخل 
أخرسيان جاءت 

اكأتثبألف ختم إذا 
أوالممدوةالمقصورة 

اكوينمن الأمم بمنع 

صيغةملي كان ^ذا 
الجمهمعمتهى 

يأتاصيص^^ ٥١يتدئ 



اغسصاصاس

اUقاJذ

وتأنقه( ١ ) 
الأم

رأتثلأث4مح_،.
•أنطر عشرة كتيت 

طالآ.غشن ثلاثة نتح 
مشنيمت*' 

٠^٠.وصشرون سع لحظيرة اش 

واجد.ننجد عالمية 

كوكأ.عقر أحد يرمق رأى 
وثلاثوذواجد حضن 

لت■
دالأثلاث ب1لإمحكتدرية أقتت 

حجرات.عفر بالمدرسة 

0
لأق\ذاذءئنe ثلاث 

•صررة عسرة سع عندي 

■
اثنين•هي بريت 
رسالة.اثتى كست، 

0
سة.يثة سيس من قث 

يوما.جأذووو؛ المتافر غاب 

حتدى.مثو نحو ساقين 

ّايحة.وألث ساج ألث يدم 
دحاجأ.عشوين اقتنيت 
الحت:

شصاهيتا ؤإذا ولر'ءشنة'؛، ٠ثلأثةاا هما؛ مقرئين ءا.دين على الأولى ١لهل١عمة أمثلة تشتمل 
ؤيدكر^^٠١، المارار.ود يكون حينما يوثث .د العارأن رأينا والمعدود، العدد بين الأمثلة هذه 

المقرئة،الأعداد من بينهما ما ذللث، يي وءعشرهء ®ثلاثة® ومثل موعثا، المعدود يكون حينما 



اسمئ؟ صا ص الواضح اكم 

تكونجميعها فهذه و)اتعةااا، وهراسعةأا، ، هء وءحمررأريعة'؛، وهي 
المعدود.عكس على 

عثرء،وءتعة عشن® وثلأيه هما: مرتجين عددين على الثانية ؛؛llaJl j4أمثلة وتشتمل 
وهواتسععليه، ومعطرف صدئمعطرف وعلى كماترى، كلمتين فكلاهمامرتجامن 

يكونالأعداد أول أن رأيق، الأمثلة، ش الفرد والمعدود الخود ين وازئت، ؤإذا وعثرونء، 
يطايؤ(المرتجين العددين ثاني وأن المفرد، الملي في هوالحال كما المعدود عكس على 

الأعدادمن بينهما ما المحكم هدا في الا.دين هدين ومثل والتأنسثا، ااتل.كير في المعدوئ 
مفردأ،كان إذا المعدود يخالف ءعشرهء المدد أن تتشعل أذ تتهلح ذلك ومن المرتجة، 

ء؛ر0.•ع مرتجا كان إذا ؤيهئاش 
المثالينفي كما مقردأ مئ، وءائنينء ءواحدأء الخليين كلأ ترى الثالثة اللاتفة وفي 
المثالفي كما عليه معهلوفا ^0 لهما، التالتتن المثالين في كما مركبا ومث، الأولين، 
نجدالمايقة، الثلاث الأحوال في ومعدودهما الميلين هالأين بين الوازنة وءنال> الأخير، 

داثما.المعدود يمان يهلل أنهما 

محاهيت،ؤإذا وءعثرينء، ، ٠٠٠٥١١^ءمثةْ، الأعداد: رأيت، الرابعة الهلاتفة املت ؤإذا 
المدرمع واحال.ة صورة تلازم أنها رأيت، ومعدوداتها، الأعداد هد0 بين الأمثلة في 

المقود®.٠ألفاءل هلب،؛ وتسمى )اتسعيزه، إلى هولأ؛ون® : ومثلوالونثه، 

القواعالء:

آن^f، المثدود عم ض وكون ءثثوه ولى من الآعداد ( ١٩٣)
عاليها.ْعطوئ آؤ منتجه، 

إذدك وض ي كان إن التغدوؤ عم ض تمحون ْءئنةْ الثدة ( ١٩٤)
كازثرتجا.

آذ_J؛>،، أؤ __، النئدوة ثوافقان وءاكان® ءواحد® الأديان ( ١٩٠
علتهئا.ثئظوظ 



المناورةأكان نواة راجية، صورة ئلرم الثموؤ رآلماتم ووالم،اا همئ4اا ( ١٩٦)
مممأأمةؤت؛ا>م

مص)ا(

حيثمن الأعياد حكم بين ثم عربية، بكلمات الأتية العبارة في التي الأرقام أكتبه 
ت، واحاJ٠ل صورة عر أوالقاء التذكيرأوالتأنيث 

الثريس مات ند بأنه فثراير  ١٣*ي الأناة دريت قتل ،  ١٩٢٩ستة بادروبا الثري اشتد 
٧الئيفييرا في سمكه يل الثلج وأن شخصا،  ٣٧ألمانيا وني دجلا،  ٠٠البلقان في 

نحوالجهات ييعض وأن التئطٍق، بحر ؛ي الجليد حسها مقيتة  ١٠٠واستعانت بوصات، 
الثديي،العواصمج وأن القارص، البرد عذاب من ألوانا يذوئون تتعثلل فقير  ٢٠٠٠٠٠٠

ارتناععلى فغثلته حديدي حعل على الثلج من جمال ٣ وسقط اشلر، حركات عرتلت 
ونيالمفر، تعمتؤ درجة  ١٥إلى باييس في الحرارة ومطت، ندما،  ٢١مقداره 

درجة. ٣١إر إمترانتونغ 

وي0)ي
تالأية العيارات من حال مكان كن ش ءالدأ ضع 

سر|يرأ.... بالمتثغى )٢( دقائق• الرس••• من بقي )١( 
0(أنمت؛الأثمر...:خما.)م(تشالشنثلض...لئا. 

فحما..ا.قاطر )!(اشتريت،. ١٠ساعين بعد الخادم جاء )٥( 

ؤيرهان.برهان ••• العلم قضل على ^٨، ••• الميا-ان إر سار )٧، 

رانابالراح، اناب ت تقول ومرتجا؛ ثردأ المعدوه، وفق عش جاء •قائل، وزن العا.دمالي كان ؤإن )١( 
ءئن٠.اكامعة والصفحأ العاشرة، راكسئ عئن، الراخ 
رجاو،ءثن0 ت تقول «^_، Jlالمعدرد •ع وساية المدثر، المعدود ،ع مئتوحأ والنشر العثرة وشص 
امراة،عشن؛ ؤإحدى نساء، رعئر ريلأ، عثر واحد 

والغاعثت وثمان وسمون ثلاث ؛ محكيا صتة  ٢٨٩٣العدد نقرأ اكح، المار إر اليمين من الأعياد تراءة )٢( 
صتة.



اسساكانياالحرالواضح 

هرين)٣(
مقيئة؛جمل ش صعها ثم متتزة، عربية بكلمات الأنة الأرقام اكتب ا- 

ءممابء ١٢،ة»4 8ما-٦ اكر-ساا، ا٤ 

>جلا، ٣٢ ٢٢ءبرتتالهء،  ١١

ءثننهء ٤٨٤٣ءسارهء،  ٦٠٠٠ءمدرّهء،  ٥١٣

أخرى؛ؤبموتث •رة، بمدكر مميزة الأية الأعداد اقرأ - ب 
٧٣١٢، ٤٥١، ١٠٧، ٤٥، ٢٠، ١٤٠٥

مريقه)٢( 
الأم

الثنماJة.منة ثلاث  cJ^_lالثللة. نتته جاء 
اليب.المزل-1قآلأف أسنافيثاء 

0
صورةأالثلأث عالهنا بأسوان. توما عثر الستق قميئا 

ئج1جئ.والعئ.ريرر الأرع أط)وئئأ مث؛ا-حا. والثلأ؛؛رر الحسه أوقدت 
الحت:

دلومعين، على دالا مضافا عددآ منها >كو* وجدت الأولى الطاتفة امثالة املت إذا 
إليه؛المضاف على ءالء إدخال، من إلا جاء ما اكُيين هدا أن لوحدن النثلر ني أنعمت 

العددتعريف أن تعلم وبذلك معين؛ غير على دالا العدد لمار منها -مدئ4 لو أنك بدليل 
إليه.المضاف على ®أل؛؛ بإدخال يكون إنما المضاف 

علىهألا< إدخال من ذلك جاء وقد معثن، على يدلان مرتجان محودان بها الئانية رالهلالفة 
تعريفه.يراد مرتجا عيد بكت يعمل ذاك< ومثل عدد، كز صدر 



التاهمحرابني الواضح الحر ات؛ي\،ء اكو؛و؛ 

ممن،عر يدلان وهما عهلف، حرث متهما م جزأي محن عددان الثالثة الء1اتنة وفي 
نوعهما.من عدد كئ الحكم ط\ ر ومثلهما جزأيهما، تميف من التمحن جاء وقد 

القاعدة:

الثقالعر  a،|f»نقاها كان ،إن ، عددئشم، أؤيد إدا ١( )٧٩ 
علتؤوسلوها نئقوها كان ؤإن صيؤو، على أدحلت مرقا كان ؤإن إثؤ، 

^١٣٠عر أدحك 
مين)ا(

تامة:جمل قي معرفة الأمة الأعداد صع 
لطار. ١٠٠٠جنيها،  ٦٨بيتا،  ١٩جثدي، ٥٠٣يوما،٢ ٠ 

غرين)٢(

اكلاثهءالأعداد اتولع اصشقاء •ع مثرف، عدد على منها كز تشتمل جمل ثلاث كون 

رافاعوا(ق على الخلل من يصاغ ما حكم )٣( 
الأْظلة:

)0نكتنثانةثاسة.)ا(ازوثقفيالثاءةم. 
غشن؛.الغأدتق ١^١٠ غلت )٤( ظوم الغائي  ٠۶٧١راث، )٣( 
دالهئر؛يى•الئابع النوم ر مامافن )٠( 

اليخث:

مل4ما يصم، اءJلاا i٠وزن عر العدد من نصؤغ اسم السامة الامثالة من مثال كن ني 
والتتكيت؛والتميم، والتانيث، التذكيئ حيث من الأمثاله قي تأمك ؤإذا ترسه، على ؤيدف 

لموصون4.ما معنا .ئ4 وجال

الأصلي.المركب كالس الجزأين مر،نح اسلمتا ين )١( 





الخان(ص الخدالواضح اكاآ؛و؛

؛، ص1صحةل هراءة الأية الهجية التواؤخ ائرأ - ب 
١٢٢١سة شوال س  ٢٩-  ١٣٤٧ت شمان ض  ٢٠

١٢٥٠سنة الأول ريع شهر من  ٣٠-  ١٢٢٨ستة صمر من ١
'١٢سنةالأحر ريع سهر من ٧ - ١ ٢ ٠ ٨ منة الأولى ينادى ٌن ١ ٠

ووكذا((ووكأين(( وكم(( كاياته: )٤( 
الأْظة:

ائثaلنم؛؟دثته كإ )٤( مدينة )اآثم 
)ه(ئاخنلةيكسق؟)أ(ئاسابالإياتجوبي؟ 

١^؟)1(يمحايثؤامحثسا امحقي؟ تلمذأ كي )٣( 

درت.علوم ثم ، ١ 
محدك.مماس كي ٢( 
,يدا مات بائس كي ٣( 

لأهما.محها ماعات )؛(كي 
أس.إعانة كي )٠( 

را(ءا:ئسغيلأقج.
محت؛١.٠^ الْدائ ناري لا كاي ص كص )٢( 

كدا)م(منت 

عصافين.وكدا كذا إصئلدت )٤( 

اليخث:
مئلوة،يوهي عليك، يخفى لا كا الاستفهامية ءكمء على تشتمل الأولى الهلائفة أمثلة 

رشكثر، راع ايرم إلى رمكذا حلت، لأي1ة يتولون: الثّهر من الأول اليوم هي الرب ينيخ  ٢١)
تمن٧؛ يثر، لأرع مثر: السائس اليوم م ؤبمولون شهركدا. من للتمف يتولون؛ مثم الخامس النوم 

كدا.شهر من لأحريوم الثلاثين: اليوم ر؛ي بقيت، للت لأم والضين: التاسع ولي كدا، ض من 



اس ctvopاص رص الواضح ادم 

رأثالأولى الخسة الأطة في تميز ط تأملت bذا محه، المممهي مز بمة الأطة كن 
وأ0جر، حرف عليها دخل السائس المثال *ي ®كمء أن تدرق أن ؤيمكنك متصويا، مفردأ 

منصوب.لا مجرور الخال مذه ش تميزها 

آخرآلمعنى بل للامتفهام ليت ولكنها أيضا، راكم؛، على تشتمل الثانية الهل١هة وأمثلة 
ماتواالماسين من كثيرين الإخباربأن نقمي جوعاه، مات بائس وكم تقول؛ حين لأنك 

اسممهامية،لا خيرية ٠ هنا - ٧^٥ الأمثلة؛ بقية في المعنى هذا تدرق أن ؤيمكن جرما، 
أوممرد الخميأ ®كم® تمييز أن ترى وغيرها الأمثلة هذه ومن الكثير، المدد عن كنايه وهي 
مجرور؛الإضافة.جمع 

ذلكؤيهئ أوخيريه، اسقهاب راكمء إعراب لتتص ١كلاتمتين أمثلة إلى ثانية بنا ارجع 
سفي ودصب ذات، عن كنايه الأولى الثلاثة الأمثلة في نهي عنه، كنايه هي ما بمعرفة 
يلهالم فإذا الأول، المثال في كما مفعول يأحذ لم متعد فعن نليها إذا به مفعولا الخال 
زنهاإن وكدس والثالث، الثاني المثالين في كما بدأ اعرتت لازم، فُت أونلمها نمت، 

فيكانت فلرف عن كايه كانت ؤإن ءثزئهه، أقلت عاير اركم نحو: مفعول، أخد متعد فغن 
مفعولاأعرئتا حدث عن كناية كانت ئإن الراح، المثال في كما التلرفية على نصب محت 
الخاص.المثال ي كما معللقا 

المدد،عن كناية وكلاهما وءكذاء، ٠كاين٠ الكلمين على فتثتمل الثالثة اكناهة امثلة أما 
منؤيشاهد والكثير، القليل عن بها يكش وءكذاه الكثير، المدد عن بها بكتي ®كأين® أن غير 

أومفرد ءكألاا< تمييز وأن الخالب، هو وهدا دومزأ، مجرور مفرد ®كائن® تمييز أن الأمثلة 
منصوب.جمع 

القواعد:

<محضائقvكقلص:١٩٩ر
^^٠عثتها دحت إذا إي نئصوث،، ٠^٥ وثمييرها الأنممهاظ: ءكمء )١( 

^^نهألأبم؛اوغيت1لخزن



صرص الواضح الحر اس

عروثيق ةجوووإ-همنلا، ؛مرد وشرها • ءكأين® رج، 
غلىاوالقلل للسممير وهي ثمموب، جئع آن ممرد وئئسرما وكذاوت )د( 

المملم(محي حسب 
بمدبموئ وج1ة ٥!،؛، غن أوايمماية الأنيئهاب »أثمه كانت إدا ( ٢٠٠]

*مثولث،أحن صد لازم ةوعو\ ؤإن ي4، تمثولأ كاثث معثولة، تآحل ثم صد 
ؤرن٧، آغرتت رثن غن كتايأ كائن ؤإن متتدأ، أغيثغ بمد، يلها أرثم 

هثللقا.أغييث حدث عن يها محي 
مين)ا(

الأية؛العارة ش تمييزها وحكم العددومارن1ها ممايات بين 
أمر،تدبير محن  ٠٥كم القاهرة. مر أسرط تعد كم له• اعقر وأنا أحي إلي يخْلئ مرة كم 

ّقث4ييمح، ٣ ثثل م بن ؤءهه • ذث عالم من كأي ءسر• تيسير من الغيب في وكم 
منالقابر ش كم كلمة. ميلك لا منركلام كأي أذلاء. أصبحوا ملوك كم ١[.  ٤٦ءماذأ: ]آو 

فىحسميرة كم الاط^ءرأ يدعى كم صمان• السسب تقدم كم لسانه■ قتيل 
■المتومحط 

ألأمنج من مأي كن

ماواهنةصامت، م همالم همالكم 

نمحههر مغلصديق من كم 

ابمن،سمإر،كمدكوث،

أملةنر مه ئحئاء أند ئ
]ارل[

مرزوقات—١٠ النحاهل وحامل 

]ايط[

الث،عثرتلى عغث، وقوذكن٠ 

ب

؛JL^_l_lLj،iأن ير عالفجر لع مئل
w\











و1اْم،ساا0بنو تْ)ينات إجابق رامحي»_(الواضح الحر 

تْمإبماضاحاياد 

وا|لآاا«ما؛الأضإل جهمر والمرب المسي 

الأفعالهن )ا(المبي 
را(رقم ماج1لأامرين 

يناماحال  الأض1لاوتت

الفخعلى بي ماض سل  ناد

الئتحعلى مي ماض تحل  م
اكحض مي ماض خمل  بمغ

المكونعلى بي أص خمل  إمخص

المكونعر أمرمض تحل  تجرع

الكونعلى أمرمض خمل  لن

المخيل مي ماض خمل  غالظ

المكونعلى مض ماض خمل  ارذت

الخالةحرف حيف عالي مى أم ضل  امشق

المتئدالفتح على مي ماض خمل  ندا

عرالفتحمي ماض خمل  قلن

المكونض مض أم خمل  صدق

الفخعلى مي ممالع خمل  ئرمذ

الفيععلى م؛ي ماض خمل  نهال

الفتحعلى مي ممايع خمل  .ء
الفتحعلى مي مضايع خمل  هدئن





والمهرب1ل0ينؤ لؤينات إجابة ساكانى(الواضح ادم 

>ا:الفعل)اساعد 

المتكوينلأ>أاءاون اه و— 
المتكوين.ساعدن لملمات ا— 

•القبح، عر ربي 
■المكون( على رض 

المتصالةالبارزة اترغ صمائر إلى إسناده  الفعل

الجماعةواو  النسوةنون  علن الفاعلظء 

رضمرحوا 
(٣١على 

همخا)ضءليى
الفتح(

قرخزرض
الكون(على 

علىرض قرحنا 
الكون(

رضقرحت 
الكون(على 

همخ

)٥(ص>صدةم أي 
-انغيذ-اّص 

-امنوا'اّخ 
)٦(أصسدقم 

الرنئة:المقرئة ■>ألاب 

نأئجزي،^٠ رعدت ءإذا 
او؛ون.حيف عر ض أص سل نأجزي: الكون. عل ض ماض نعل وءل-ت: 
المش:خئاب 

هائجزاءعدة وعدتما ءإذا 
الون.حيف على ض أمر تحل فأنجزات • الكون عر ض محاض خمل ت وعدتما 
المالم:المذكر جح حطاب 

ئآنجزواهءدً وعدئم ءإذا 
الون.حيف على ض أمر خمل فأنجزوا: الكون. على ض ءاءس خمل دءا-تمت 
المالمتالموئث جع محياب 

فأنإ؛رنااءد0 رعدئن اإذا 
الكون.على ض أمر خمل فأنجزن: الكون. على ض ماض خمل ت دعيتن 





اجهدت)مأ(لمموزنإذا 

لتواليالمحدوية النون الرغ وكلامه مرمع مضايع يعل ت تفوزن • الشم لأم ت اللام لثئوزن؛ 
للتوتمد.المشيئة والون ص، الاكين لالقاء اسوءة وابء الأمثال، 
وهومضاف.نصب، محل ش المكون كلى مض زمان ؛لرف إذات 

فاكل،رفع محت في الكم كلى مؤ صمئ والخاء: الكون، على مض ماض سل اجتهدت: 
إله.مضاف جث محذ في والفاعل النمل من والجملة 
أفك.عتر ش متنوiا متثن لا )٤( 
ناهية.لا: 

!؛٠٠٠في ضميرمني والواوالحاووفة الخون، حذف جزمه وعلامة مجزوم ممالع سل صنثى؛ 
^^UJ.المشيئة والون فاعل، رفع 

الثلاهرة.الفتحة المج، وعلامة منصوب با< مشمول *عروقا: 

فى:حرفجن.
وهومضاف.الثلاُرة، الكرة جز0 وعلامة و)في( مجرور امم همر: 
علىبي ضمير والهاء؛ الaلاهرة، الكرة جئْ وعلامة مجرور إليه مضاف ؛ )أهل( ت أهله 

إليه.مضاف جئ محذ ي الكسر 
رقم)٩(اصريك 

ئمثداقندأ الإحنا0 وجد ونى محثة دراق في نئسي وء_ئدثا 
نوعياجنالثلث، مند على وثنت، الغنى أئانة اذ الإنصاد إذا 

ت١^٠ يمح 
لقيإذا الإنسان شأن وهكاوا للث،، ممي  SJL>،من وظلأللشر كتفاك إمار في نقي جعلت، لقد 

تائهاأحوال  فيهماالمتية الأفعال 

الفاعلتاء لاتصاله الكون؛ على مض ماض فعل 

بثي؛اتصاله لمدم القتح؛ على مي ماض سل  يجئ

يثيءاتصاله لمدم الفتح؛ على بى ماصى سل  مد

بشيءاتصاله لموم الفتح؛ على مض ماض سل  اد



التان.رابئة النحوالواضح ج^^إلآا ^^يهؤادخوالخ؛و«

بتاءالفاعللائماله المكون؛ على ض ماض فعل  محت،

اشوةبنون لائماله الكون؛ على مض ماض فمل  يتلتلث،

(١٠)رهم اص>دفي ٠إجابة 

ننلماه نكتم ومهما لتغنى نموسيم لي ما اه ئيتنى فلا 
ئتئئمي-نير، أد الجساما بيوم نندحر ؤقاب في ييوصع يذد 

شرحالء؛ينت
يعلمدجل م اهّ فإن بواطكم؛ في ييثا سبحانه اه على كاتمون أنكم الناس أيها تثلتوا لا 

الحياءني وحزاءء عقوبته أديعجل عنده، كتاب في القيامة ليوم يدحر. قع إنه نم واحمي؛ ر ال
الدنيا.

او؛تالأوو:اعراب 
بيةءااىالئكون.ناهية، لا: نالها. ما بحب الماء: قلا: 

فيمي صمير والواوالمحاوونة التون، حذف حزمه وعلامة د)لأ( مجزوم مخالع فعل هئ؛ 
١لاكوكياJ. المثددء والنون فاعل، رفع محل 

.الaلاهر٠ القتحة النصب وعلامة منصوب اول مفعول؛4 الجلالة لفقد الله: 

ثان.مفعول مسا محت ش السكون عر مي موصول امم • ما 
م،تحرف>•

فيالضم على مي صمير والكاف: الظاهرة، الكسرة حنْ وعلامة د)في( مجرور امم تلوثكم: 
سله محت لا الموصول صلة والمجرور والجار الجمع. علامة والميم إليه، مضاف حن محل 

الإعراب.

علىالمقدرة الفتحة التهب وعلامة منصوب ممايع يعل يخفى: • التعليل لأم اللام: ليخفى: 
٠رهو( .يره: تمالمستتر، ضمير والفاعل التءاو.ر. هلهورها س مغ الألف 

ثانبه مفعول ئصب مجحل ش الكون على يي جازم شرط امم مهما٠ • عاطفة الواو: ومهما: 
٠تقدم 

٠الماكتين التقاء س م؛عأ بالكر وحرك الثكون، جزمه وعلامة مجزوم مضاؤع فعل بخم: 
الثلاAرة٠الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل نائب، الجلالة لفثل اش: 

الردى،حركة اجل س بالكسر وحئك الئكون، جزمه وعلامة مجزوم مخايع فعل يغنم: 
٠®هوء ت تقديرْ جوازأ، *ستر ضمير والفاعل 



والمهربالْبنو تْرونات إجابة صرامحي الواضح الحر 

الأمحاومن الئخزب )٢( 
)١(رق|راصريا؛ا هًُإجالآ 

الإعراسنؤع سسا  نوعاJاءأوالإماب حيثمن نوعه 

واوثاءالإعراب 
النمل

- القدراكنح الناءعلى  أذصى
- الفتحء1ى الماء  منتيماض  قاد

الجازمأاكاهمت دءلأء سق  المكونجزهه وعلامة مجزوم  منزبمجفاؤع  ثكلم

والنامحبالجا3م هن تجرده  المقثرهالضمة الريع وعلامة هرمع  ٌمبلع هفا  محر

- الكونالثاءعلى  شم دع
المقدرةالناصة دْلاناا مبق 

ءوحى يعد 

المتجهالضب وعلا.ة مصوب 

الظاهرة

متربمضاؤع  ثجد

التوكيدنون يآحر0 اصل 
الماشرة

الفتحعلى الثاء  تنايثن

والناصبالجازم من تجريم  المقدرةالضمة الرغ وعلامة هرمع  ،مم>ؤمفاؤع  بمي
والناصبالجازم عن تجريم  القدرةالضمة الريع وعلامة .رضع  ممسأمضاؤع  يزذي

- الكونالماءعلى  رص
- القدرالفتج عار، الثاء  ٌاضمس رارى

والناصبالجازم من تجرده  الثلاهرةالضمة الرفع وعلامة مرفوع  مترمامضايع  تحب

الناصيةدءأناا سق  الفتحتنصه وعلامة مصوب  متربُضارع  تذم
- عرالكونالماء  مضماض  رانئت

- الكونعلى الثاء  مضأمر  اعملا

والنام،الجازم هن تجرده  الثلاAرةالضمة الريع وعلامة مرفؤع  معربيع هفا  :م



ص(رامحي الواضح الحر مم1و1ئءءآثااْينووهمميتْرونات إجابة 

)٢(رقم اصريك ؛جابة 
الخاطةياء إلى إسادْ  واوالخْاءةإلى إستادْ  الأنينالق إلى إسادْ  اشل

وسعمملدء سممLJون ينقمدان تنقد

لزسشدي لزينقيدوا ينتميالن 

ىسميي لم  للمبمء1وا يستمدالم 
نمقتن لخئون تغثيان يغشى

لزنمئي لذتغثرا لر٠يغثيا
?ص تخشوالم  تخسالم 

ئدثتن يدنون يددران يدثو
تملن  لزيذثوا
مم ^٢١ يذرالم 

رقم)٣(اصريك ^،_ 
الدثر:الض 

•إيها الثاس ديءبيان القضيلة يةريان الرجلان هذان 
الخمسة.الأسال من لأنه التون؛ نوت الرغ وعلامة عرمع ضائع سل )يهويان(روها.أوان(ت 

•إليها الثاس وتهديان الفضيلة تههميان المرأتان هاتان 
المنكرتالخ،ع 

إلتها■الناس النضيله يهووذ الرجال مولاث 
)٤(رقم رم>يدا إجابة ؛؟٠ 

الموتثأتالمعرية حطاب 

•بمالمحا جمذأن لا ما دلا نمك، ثى م رصثن ما الناس ثى ازصي 

. ١٠٥م١د ان ثمان 4ا مولا ولا أمسكما، بن لهم ترصيانا<  ١٠الأاس إرصتا'برر 
المالم؛اشمدكر ج،ع محياب 

لفم■بمال ان نمون ما قولوا ولا اييم، من لهم رصوئع  ١٠الناس بن إدصوا 



وااْمبالْينؤ لؤينات إجابة اكامءا رامحي ايحوالواضح 

تالسالم الوتث جهع خهياب 
هئ•بمال أن مص لا ما ملذ دلا أنمكن، ين ٣ رصثت ما الناص ين اذصص 
ره(رقم اصريك لإأجاة 

درقيئخىئمؤغأنددوتاالأنديمثغين٠^١٠ قنائ
هئوبامنها الئدى في نع وأما يثلئالهؤج الئي_اح ين فد أ' 

شرحالءمحنت
اشتدئهوإذا الدؤبان؛ من ءليا< نخثى ورقه ليته ومر منه، ومع الاماد تخثاه وشدته ثوته في 
الدية.كالياح كان ومهل لأن ؤإذا البلص، ني الهوجاء الييح من أشد كان وحس غضه 

الأول:ك اعراب 
٠ءهوء مديره: تتر، صميرم والفاعل القدر، الفتح على فعلٌاصنميش ٠ ما 

الفيامرة.الضمن الرفع وعلامة مرضع متدأ الأمد: اسقافية. القاء: فالأسد: 
تقديره:تثر، مصمير والفاعل الظاهرة، الشهة ارع وئدمة مرصع مضايع فل ٠ يقنع 
•لها محل لا امتتتافية تقنع، افالأصد وجمالة المنيا. محر رفع محل ني والجمالة ُهيُ، 

الكون.على مض م حرف ين: 

التعدر،ئيهورها من مع آحره ء-لى المقلرْ الكمرة جره وعلامة أ_)ءن( مجرور اسم ت ثواه 
إليه.مضاف جز محل ش \مأ على مض صمير والهاء: 

اكبح.على مض ماض فعل رق: عاؤكة. الواو: ورق: 
ميتدآ٠رع ٌءحل ش الضم على ميتي صمير ٠ نحن ٠ اسنتنانية الفاء٠ ٠ ثحن 
تقديره:تتر، مصمير والفاعل التلاهرة، الضمة الرع وعلامة مرلؤع مضايع نعل • نقؤغ 
 ،®_W^ الامتنانية نمعء وجمالة ٠ الميتدأ حير رع محل في والفاعل الفحل من والجملة

لها.محل 

الكون.على مض ومصدر نصب حرف أن: 
والفاعلللإٍللاق، والألف الaلاهرة، الكمه صمه وعلامة دءلن* متموب ممايع فعل تدويا: 

والتقاوير:المحدرفة، يرمن( مجرور ر ممال تأييل في والفعل ورأن( ههوا٠، ضميرمتترتقديره 
٠الدوJاناا ين ارمنع 



و|اْ،ميالخبنؤ تْ)ينات إجابة 

اسبن الخف )٣( 
رقم)١(الانحريق إجابة 

متاتهاحال  الأساءالمية

الثكون.على مى صمير  ه

•الفيح ٠^، صمتربي  الكاففى)إئاك(

محم؛رمنىشاسم. )_(ي الكاف 
المكون.على بي إشادة اّم  ذلك

الكونعلى صميرمسي  )مادها(همر )ها( 

الكونعلى بى موصول اسم  نن
اكم.على صميرمبي  )_(ش الهاء 

الكون.على مسي موصول اسم  الش

القتح.عالي اكانأللجضمبي ْلأاا اسم  ٠لانة

•الشم على صميرمي  الهاءفى)ك(

الكون.على صميرمسي  باحمالها)ط(ش:

•مرالمنح صمترمض  الكاففى)اهمك(

عرالكونمض موصول اسم  ١٠

•الضم على صميرمي  الهاءش)يولدث(

الكون.على مض إشادة اسم  هدا

الكون، عار ميم! صمير  )ها(في)أئها(
المكونعلى مض صمير  )ها(نى)امرها(

المكونعلى مي صمير  ش)تقلمها()ها( 

•الجزأين يح عر مي مركب ؛لرف  ماءصباح 

الكسر•عر مي أمر سل اسم  خيار

المكونعلى ميي صمير  )ى(إي)بها(

المكونعلى مض موصول اسم  ما



وا1ْمبأأْنه ت0)ونات إنه  هص( ص لواضح ام 
امعر ض ضمير  الهاءش)محلئه(

الكرعلمح، ءم«ّمك،  الهاءش)غيره(

الكون.على بي إشارة اسم  ذك

المكونعلى مى موصول اسم  الذي

٠الضم على ضميرض  الهاءش)له(

رقم)٢(اصريك صْإطلآ 
ج٠لةفى٠حلم ضبمحل فى جملة  دمسل ش جملة  الميةالأسماء 

عثريخمة *ررت  عشركتاLحمة استريأت،  عشنحمسة صندوقه ثى 
اكأ

ءهسمعادحّسعد 

المعلمينبهرلاع نررت  هرلأءالمعلمينإن 
مخكون

المهمونهرلأء 
مخلصون

قولاع

تجمباللار ميزت  نيميرمى اللأي إن  تجسيئّس اللاثم،  اللاثم،

ئدوئتامعالمنا مودأاءْلاناايي  الطعمش أكلتا  نا

مطاممررث  ٢١١٥٠رايث  ثطإمجاءت  قظام

)٢(رقم 'مريك ؛جام 
اتمن.المعر ئنطمون أئم ( ١ ) 

إلؤ،.أسش الدئ الكاب راث )٢( 
اللأين.أجئ )٣( 
القهي.نمسص أنت )٤( 
نك.سمنه ئ قهئث )ْ( 
واجك.ش مئن أن )٦( 

•بمدص الم ش بمرنل نث 
ملأ.غقر ثلاثق نثنت )٨( 
نثاء.صاخ الميص الئليسث، توور )٩( 

شمء.ءئنة آييخ مرنت ( ١٠)
'محذ؛k، مدومك سمنت ما ١( ر١ 
يأتاشاةئيىالقرف.(تهما ١٢)

)٤(رقم 'م>يدا لآًرجام 
معي.•سوي ل؛فلآ محذوث إله المضاف التاءأن ومسب الفم، ملي واتتدابيتان ، ؛^" ٠٠)١( 
مذكور.إله القاف أن الإءرابت وسب معربمان، وابعد• انل*، )٢( 
معي.متري لفثلآ محدوث إليه المضاف أن التاء رسب الضم، على ميتة ْنرإا )٣( 
معناه.ولا ينولتفه ولم حذت إليه الضاف أن الإعراب وسب وءبعدا٠عرثن١ن، ْنلاا )٤( 



اكانيارُ/ اراحح الخم واا0موس١^'>^ تْرينات إجابة 

)٥(رهم رمريك 
ْسي:اسم عالي ضها واحدة كث صل شدة جمث 

احطارهاعثلمة.لثب اش  امماب.ترات 
شاكرلك.ائ 

نلم.رهل تن 
.UUIأخان إلكم 
بمد•دس مذ س ذرتك 

نوتر.لمأ امض سمد يا 
ممايا.عشن احد نأت 
■داو دان بجاب مكن 

ئوار.جاءت 

)٦(رقم اصريك جابة إ٩ 
تالتحم على ْجه أمماء بها لجمل أمثلة 

.الموء رناق من حدر على كن معيد، 

الملهيات.عتك لع طالب، يا 
٠الصالحون الملماء سلك حيث اسلك 

بمد-دس مذ س دزض *ا ض اه حمدت 
القتح:ض أسماءميك بها ليمل ا*تلة 

٠ماء صياخ يعمل 
المماب؟قرأت هل 

الكسرتعلى بيم أسماء بها لجمل أمثلة 
النحو.علم راصع ّيتويي 
تقول.فيما ءئل١م صدقوا 

المكون:ملي مبق أسماء يها ميؤ أمثلة 
سيج؛هذض•

أولمس.بما لك مدين أنا 

الذييتواضع.أجخ 
اليارحه؟صئعت، ماذا 

الأمور.لفاسق زاك 
٠هال.ا صك دم نيب يا 
ّحديثك، ش اصدق رحذ يا 

١اء مصياح مريضه الهلمب زار 
•النحو في ٌييوي4 هب، من. على شلوي4 كان 

الهار.طلع إذ حرجت، 

.زمء ءشو» ثلاث، قهلفت، 

القترتنينّتقظ 

الموءؤرفاق من حنأار 

ءنصاثا.صور محاث، يا 



^^هو|اْمي

ممد.كاب هدا 

ابك.جاء الذي 

الهار.طلع إذا أيرص 
يقم)٧(اصريك لإ(جاة 

•دثع ط م المكين ض مم امم كدمتها م جمل ثلاث  ٢١١
ناثع،الكتاب هذا ١ |وحماو الخير ل مبس 

ءل1ام.صريك الذي 
محلتب:م الضم مر مم ام محها ثل م بمل - ثلاث )٢( 

٠يغشه ما آعهلسه 
مّككسمذ3•

جالت.حمق رابمك 

محلجرتم مراكح مم امم ثلمتما م جمل نلاث  ٢٣١
حأئلهءارىكلأواشا١ امى يورغا كان بث 

ناديا.عتر ثلاثه ش لمت 

■ئديبع م الكر ض بي امم ٌما ثل م جمل ثلاث  ٢٤١
الشم.أئمة من ننطؤيه 

غدأ.قائمة لنام 
مئتك.على مشكورة أنت 

٢٨١لقم ُلإاجابة'صزيك 
الميرسةايماة عن مقال 

إلىالمباح قي العللأب يغدر ولهو• كفاح وشغب، للص يهزل، - جل المدرسة في الحياة 
الجرسيهمع ذلك. بين وما أحرى، لينحر حطوة يقدم دكسول الشلل، يحثا مجد بين مدارسيع 

اضافشض فى مآكثنة يروما القاعاتليتلموا في ااال.حول صموفيحمنتئلرين في الهللأب فيتتثلم 
فيأتدامئ ويaلالمرن والكلأل، العناء محن فيها يتجمرن أوأكثر استراحة ذلك يتخلل العلوم، 

منيعرنا يكن لم من الأصدقاء من ليعرفا صديقه، على الصديق ؤيلمم واللعبا، اللهو مرايع 
يحدث.لم صيتا كأن لشانه كل ؤيذهب العام يقضي أن إلى ئز، 



صرامحي الوامحح الخم إمييا اّاس سنات إجابة 

)٩(رمحر|ص>يفي ُاطم 

■؛؛؛ ا١١الجمل ^٠ ١٨■ *ب 
)ا<شثزئاشث؟

زمان.ظرف مب محل ش المكون على مني اسقهام اسم ت مش 

الظاهرة.القمة الرئع وعلامة •رثؤع مخالع سل يزيع• 
الثلاهرة.القمة الرثع وعلامة مرفؤع فاعل نائب ت القصب 

رآ(ننممأ.محاك.

انت.وجوبامديره مستتر محمر والفاعل الفتح، على مني )أمهل( بمض أم سل اسم يؤيدت 
صميروالكاف؛ ة، الغمالأسماء من لأنه الألفه؛ نصبه وعلامة منصوب به مفعوله أحاك؛ 

إله.مضاف جث محن ش القتح على مض 
نهاز.قل الدواء ٢^^٠ )٣( 

ءائااا.هديره؛ متر ضمير والفاعل ، الثلاAر٠ الضمة الرثع وعلامة م>وع ممايع سل أسرب؛ 
الثلاهرة.الفتحة التمه وعلامة منصوب يه مفعول الدواء؛ 

•نمب محل ي الجزأين فع على بي َؤب زمان ظرف نهال؛ لتل 
)؛(مارايت،محالهزلينثد.

ن١ذة.م١ث

شالضم على بي ضمير والتا. الفاعل، بتاء لاتصاله المكون؛ على بي ماض سل رأيت؛ 
،•٢١٠بع رح 

٠الحمة الأسماء من لأته لألفه؛ ١ الثمي، وعلامة منصوب يه مفعول أنا؛ 

.الئلاهر٠ الكسرة الجر وعلامة مجرور إليه مضاف الهول؛ 

•الكون على بي جن حرف من؛ 
الجز.بحرف جث محل ي الضلم عر ص زمان ظرف عأ؛ 



والمهديالْينؤ تْويناي إجابة 

(١٠)رقم اصريق 

الندانغثف الذي ;الغئ لك رنن وتاّأالأ>انكاصسا 
اسب؛^٥١\ووى أنت يإن ثدتمتن الضب ^؛_C أنث إذا 

الهزأصح 
اشدوص بنلك، الامتنان غرتمهم  ٠٠٣يص أن جدا ءلٍءم بمب الناس من التقوس كرام إن 
إذا»آنت »نها، بمنير ليكاهوا عليهم المنة بمطثلون الدين بالكرام لك أين ولكن القتل، من عليهم 

وخثهم.للومهم رميلة إكرامك جعلوا اللثام أكرمت ؤإذا ملكنهم، الناس هؤلاء أكرمت 
الإعراب:س رمواقعها المسأ، الأسماء 

الإعرابس مواقعها  الأساءالمثة

البمع.علامة واليم الجر، الجريحرف  همبت)عنهم(الهاء 
الرنعي1لأبمواء ض

الجنيحرف الجر  يي)للخ،(الكاف 

نماالجن  الذي

الرمانيةالهيرثية على النم،  إذا

الفاعليةعلى الريع  أن|ؤث،

الفاعليةعلى الريع  )أكرمى()او؛اء(في: 
والهاءميئنيةالفاعلية، على ريع محل ش التاءمب؛ة 

الشوليةعلى مإ محل يى 
)الثاء(و)الهاء(فى:>.لكث4(

الفاعليةعلى الريع  انت،

الفاعليةعلى الريع  رأكرمت()التاء(في: 



صالواضح)امحي الخد والمهرب|د1نه ضنات إجابة 

الأمماءْن المقرب )٤( 
)١(رقم 'ص>يد« '؛؟'جابة 

اسمكل ش وعلامته الإعراب  المعريةالأسماء 

الضمةالرنع وعلامة مرمع ثاعل  المتصور

التلاهرة.النتحت النهب وعلامة منصوب يه ضول  ،،ويثة

الصرف.من ممتؤع لأنه الكم؛ عن تاية النمحة الم مجروروعلامة إله مضاف  ؛،نداي

الثلاهر0.الكرة الجن وعلامة ض مجرور اسم  بتاء

sLjytجمع لأنه النتحة؛ عن نيابة الكرة النصب وعلامة منصوب يه مفعول 
-الم.

التققات

الثتاهرة.النصساالقتحة وعلامة منصوب به مفعول  إران

المقدرة.الكرة جن0 وعلامة مجرور إليه مضاف  بمري
الaلاهرة.رالقتحة الموعلامة متصوس يه مفعول  انقاض

الaلاهرة.الضمة الرثع وعلامة مرفؤع فاعل  حالي

الئلاهرة.الضمة الرئع وعلامة مرمع نعت  ين

الصرف.من ممئؤع لأنه الكرة؛ عن نيابة الفتحة جره وعلامة مجرور إليه مضاف  برمك

الذلاهرة.الضمة الرفع وعلامة مر؛وع فاعل  خالد

الثناهرة.الفتحة الص وعلامة منصوب متادى  أمد
سالم.مذقر جمع لأنه الجرالياء؛ وعلامة مجرور إليه مضاف  الملمين

الaلاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع رإن( محر  آيت

الذلاهرة.الجرالكرة مجروروعلامة إليه مضاف  الإسلام

آحره.على المقدرة الضمة الرفع وعلامة مرفؤع، على مسلوق اسم  نمر
الثتاهرة.الكرة الجن مجروروعلامة إليه مضاف  ءر
الثلاAرة.الكرة الجن وعلامة مجرورة صفة  Cf.

الخسة.الأسماء من لأنه الياء؛ الجن وعلامة مجرور إليه مضاف  أي
الaلاهرة.الكسرة الجن مجروروعلامة إليه مضاف  لبثنا 



والهربايبنو و0رونات إجابق اصرامحي الخوالواضح 

الظاهرة.الجزالكسرة وءلأ«ة مجرورد)ش( اصم  نقص

الئلاهرة.الجرالكسرة وعلامة درعلى، مجرور امم  ي

الذلاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل  المتصور

٠الظاهرة القتحة الثم، وعلامة مثصرت |ه مفعول  تيلأ

النتاهرة.الكسرة الجز وعلامة )إلى( مجرورب اصم  العجمية

الذلاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل  المنصور

الaلاAرة.الجرالكسرة وعلامة مجرورد)الاء( اسم  هدم

الثلاAرة.الضمة الرفع وعلامة ■ر؛وع فاعل ناب  ثلاه

الظاهرة.القمة الرفع وعلامة مرفوع ركان( اسم  الفقة

الaلاهرة.الفتحة ، الموعلامة مثمري خر)كان(  اممر

هرة.١١٥١١الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل  المتصور

هرة. ١١٥١١الجرالكسرة وعلامة مجروري-)الى( اسم  دأي
هرة. ١١٥١١الفتحة ، الموعلامة متصوب منادى  امر

مدثرمالم.جمع لأنه الياء؛ جزه وعلامة مجرور إله مضاف  الومشن

الaلاهرة.الجرالكسرة مجروربالياءوعلامة اٌم  مدم

•مالم مال.كر جع لأنه الواو؛ الرفع وعلامة مرفؤع فاعل  الغادون

٠مذكرمالم جع لأنه الواو؛ الريع وعلامة مرفؤع على مععلون، اّم  الرائحون

هرة.١١٥١١الكسرة جت0 وعلامة مجرورب)ءن( اسم  هدم

هرة.١١٥١١الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل  مر

يقم)٢(اص هً؛جاة 
جمالةفى وضعها  الكلمة

مجرورةفيها ذكون  منصوةفها تكون  مرفرعةفها تكون 

بتعالمررُت،  نعادرأيت،  معادجاءُت،  مهاد

العامةبسافي امكث،  ءإوي؛ل*انال٠ا٠ة ناش إن  ءلويأثانالنعامة ناقا  العامةنافا 

بالفرساصملدمت، 

1لسريع
الجريواصع الفرس إن  الجريوامع الخرس  امس



الواضحالخو والْهريالْبنؤ تْريناتي إجابة 

عرإيراممتلمث  مهذبإزإيراهمم  إ؛را،بإمهدب إراْم
المهاوينعلى عطنت  محمودونالمهدين إن  محمودونالمهدئون  المهدئون

قفلدوى عر نلمت  دوىالمعلمين رأت 
قفل

قفل^١ المعلمان  م

بخدأي عر رمحت  الأئآصديق يكر أيا إن  الأمةصديق ائويكر  ابدبخر
يكلمانكامحتمتت  كلماتك^١>؛،  كلماتك.طفك  كلمات

)٣(رهم اصرين 

تامةجمالة ش محلأمة جمع جمعها  تائةجملة فى نشتها  الكلمة

متممحون؛رحلتهمالمسافرون  للرحيلالمافرازاما  المسافر

مرفوعاتالثايات  مرفوعتانالرائتان  اواية

عراقتناءحربمون المتثلموذ  اقتناء, عخ حريم.ان التأملمان  الت٠>لم
الكب الكتب

محيوياتالمهديان  محبويتاناله.ل.؛تان  الهال.وة

عليهمقضى الaلالون  عليهماقض الكالئان  الثلالم

)٤(رقم اصريك ُلآُإجاباة 
مربالأدر، م •رمع الخمن، الأساء م عرام ئها نشتمل^ جمل ثلاث )١( 

التالثة:ش هجرور رالئاية، 
صك.يرض أباك لعل ورك. ١^^٠ 

٠ضل ذي على سلمت 

الخالثت:مجرور؛ي الئايأ، م صوب رالأور، مرمع عرض ممقمل جمل ثلاث )٢( 
الحديقة.من زهرتتن قطفت المدرمة. إلى الطاليان نهب 

٠كسولص بطالين مررت 
ممنصوب الأدر، ئي مرنهمع مذكرمالم، جمع عش منها كث صمل جمل ثلاث )٣( 

اكايت،مجرورفياكاه:
قدوة.العلمين إن الخير. ش ساعون الميون 

٠الحاجين على عمت 



وايميايينو دْرينات إجابة حبمؤهك اكاترعا رابني ^؛؛ ٧١النم 

مجرورتاكرف من ممتؤع وي1ل؛ايت مصوب، مالم موئث، ج،ع متهما يالأولى جماكان )٤( 
ممرة.بمصانع الدولة اهمت، ءقيةات. المؤمنات إن 

ره(رقم امريك 

الأديزثالمحن همج 
وغستك؛حضرتك في وغما، مما ومهلكوتها اشهم قاتلون الأمير يحدونلثاأيها الذين إن 
نفهعرض لها بميل يامح، دأن د*ّّاذلءا الثمى مقارعت يحاول( الذي لأن فداءلك؛ النفوس فهذْ 

لكلغئاوكuدأ.
الأول:الين اعراب 

تاءوالتاء الماممين، لالتقاء المحذوفة الألف ملي المقدر اكع عالي مبي ماضن فعل ت فدتك 
يه.مفعول مب محل ش الفتح على بمح، متمل محعير والكاف لها. محل لا التأتيثر 

الثلاهرء.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل ت نفوس 
عنءوْى والنون • مذكرمالم جمع لأته الياء حرء وعلامة مجرور إليه مضاف ت الحامدين 

الفرد.الأمم في الصين 
مسيمصل ضمير ها؛ الذلاهر. الفتح على مسي بالفحل مشيه حرف ت إن • امتتتافية الفاء فإنها؛ 

إن.امم ضا محل في المكون عر 
.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع إن حم • معذبة 

بالخير.ومجرورمتعلقان حار ■' ضرة حش 

الكرةحر0 وعلامة مجرور )حضرة( على معهلوف اسم مغيب: عهلفا• الواوجرف • ومغيب 
هرة. ١١٠١١



_رامحي الخوالواضح بالفاءالشوؤل جواب اقتداة ته)ينات إجابة 

تبماوي|ا|محإجايت 

باهاءاممرط .ي اقأتران 

لمح،)١(ص /اجابة 
أجومتهااقتران فى السا  العيارةفى الشرمحلية الجمل 

مسوذي.اماءفعلة الشرط جواب  عنمئئ غما علم همر الأمم بن ناموا إن 
نحلتهمذلك 

دولن*متونه فطثئ جمالأ الشرط جواب  غايئقالترئبمدمحهم مرالصتاعات ناموا إن 
اسميةجملة الشرط جواي  وحلادكذح اهت ٣ عندواإليرزراعي إن 

نلنيللمها سلثة جمله الشرط جواب  دبْةأدلويرم يأئيم *ثذ نراما يدينوا إن 
^٠٠^٠مسيوق فمالها قطة جمله الشرهد جواي  التاهضمرممدكاثواأول اليوم نهضوا إن 

اسميةج٠الة الشرط جواي  علىسرون غإنهم رالحضارة بأسامحأحدوا إن 
عنلآمنمثرآباء 

ثللتىفلمها قLثة جملة الشرط جواب  صحافهمرخقليجإفألكرأهاهم، مك حالجئ نته 
الآ'ار

يقم}٢(اص>يك ^،_ 
ايلحت.غما \لأشن\و صحث إن )٢( مداهن. ه نك يمالمي ناوحث نن )١( 

إلٍكم.ميحسزن الناص إلى إذأحنقم )٤( وجر- أن سى ننردف بث ئول ما )٣٢ 
صاكت.ممد الاس ين سع ص ٦( تنممع. ءلءأ'ربما  ٤٧٥أن أحب نن )٠٢ 

ثدم.قلن < _LUiنقتر ما إذا )٨( ئهر. موف طاهث متر ثخف نهما )٧( 
)٣(رقم امريك 

را(إنصاجشئاضلممم،.
الندرى.أمقم اه رأ(إن 

الأذى.محر نم U انمامن نخالط إذ )٣( 
ومحك.إلى أماء سد ءم1و يخلمر؛ي لا ننر )٤( 



بالظءايلهل جواب اقتداج صيتات إجابة مإليهِ؟ التان( راثمرم الواضح الحر 

.ناصرا ورعا نجدان فوف بالزراعة اعتتيا إن ره( 

قادنتلثت.قلن تحاورقدرْ نن )٦( 
القطار.نيفوثك تأخر إن )٧( 
حلٍئالث،.نالمور سرر إن )٨( 
تدثك.ثمدتئوى الرياصة تمارس إن )٩( 

.الءنيس< صخ ياسع اافء4 نثدث إن ( ١ ر٠ 
الندانئ.تكقاش مزق القرار اتخاذ يي تمحيل إن ١( )١ 

صلك.هئرفي فلا التجاح )مار(إن 

)٤(رقم اصريى إجابة 
تاسميه جملا مها الشرط جواب جثل ثلاث 
.عنسارعفيهراْياكومجزاؤ، فاتجةئواك. يعك تتق إن 
حليفه.نالنجاح دروسه يتاع من 
القالب؛على داة سلها نعاله جملا فيها الشرط جواب جمل ثلاث 
■أيؤيك فالزم الجنة أردت إن • الليالي فاسهروا النجاح أردتم إذا 
له.الفرفلياب اراد من 
جامد:فعلها جملأفعله فيها الشرط جواب جمل تلاث 
iالئلق فثعم أحيك عن تعث إن الئعير. فنعم الكتب تقرأ إن 

الماض•قبس النتنة ش ئغ نن 

)٥(رقم اصرين إجابة 
:^؛^٠٥خمل 

فاز.فما الامتحان زمن يلعب من 

•بمح فلن ايؤيه بمس من 
فاز.فقد ربه  ٤٧٠١من 
تتظع.الكتب تقرأ إن 
حيرأ.تلش فرف العلماء زرت إن 



صرص الواضح الحر بالظء الش>ول جواب اقتداة تْؤينات إجابة 

رقم}٦(اص .ًإظة 
الأعراب:في صْنحريك 

الجملسنب_إماب 

جناؤْ•ص م م ض م*إت ما را، 
به.ضول نصب محل ش الكون على مى جازم قرط اسم •' ما 

مدير،:متتر صمير والقاعل الشرط، سل الكون، حزمه وعلامة مجزوم مخايع نعل مننت 
اأنت،ء.

•بالفعل جارومجرورمتعلقان حم؛ من 
الكون.عار مني ونقي نصب حرف ؛ و)لن( الشرط، جواب ش واتحة الفاءت ت فلن 

١^١،هرة.الفتحة الصب وعلامة منصوب مضاؤع سل ت يضيع 

جنمحل ش الصم على مبي ضمير والهاءت الثلاهر0، الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل جزاؤءت 
الشرط.حوابر حزم محن ى والفاعل الفعل من الفعالية والجمالة اله، مضاف 

)ىإنظلتتموتنمان4.
الكون.على مسي جازم شرُد حرف • إن 

علىمتى متصل ضمير والتاء؛ الفاعل. بتاء لاتصاله السكون على متى ماض فحل ظلمثرت 
•١^ فعل جزم محل ي والجملة • فاعل دى محلا ش الفتح 

الفتح.على ميتية استمال أداة سوف؛ الشرط. جواب فى واسه الفاءت ت سوف 
؛تقديرْ تتر مضمير واكاعل ١لذلاهرة، الضمة الرغ وعلامة مرفهمع مخايع فحل ت قحاتب 

iL!® الشرط.جواب جزم محت ش والجملة . ،؛؛
)٧(رقم امريك م1جاة 

ألشاعر؛يمول 

المحالتلف في العمر أصاغ عيركو من العلا ثللب دنى 
*اليٍهت سهمح 

باكبذلك وص، الراحة إلى يالاذنة كون لا الكبار الوصولإلىالآْال إن 
•الأماني ش الإنسان عمر ذهب ؤإلأ والجهي.، 



تالمث إمراب 

بدأ•ريع سد س المكون على متي جازم شرط اسم ت )_( نلها• ما الواوبحب ومن: 
محلوالجملة،ي رهو(. ت مدير0 تتر م ءم؛ر ت والفاعل الفع، على بي ماض فعل ظلب؛ 

الشرط.تحل حزم 
•الألف ملي المقل-رة الفتحة التهب وعلامة •تمرب يم ضؤل ت النلأ 
•الكون على بي م حرف من: 

بالفعلمتعلقان والمجرور والجار الثلاهرة، الكسرة الجن وعلامة درغير( مجرور اسم غير: 
يا.

٠الئلاهر0 الكرة الجر وعلامة مجرور إله مضاف ثن: 
جذممحل والجملة؛ي ءهوا مديرء: متر صمير والفاعل الفتح، على بن ماض خمل أضاع: 

الشرط.جواب 

الثلاهرة.الفتحة الص، وعلامة متصوب ب4 ضول انمر؛ 

الكون.على بن > حرف ش: 

بالفعلوالمجرورمتعلقان والجات التل١هرة، الجرالكرة وعلامة درني( مجرور اسم طالب: 
٠٤١٠٠١٥.

٠الثلاهرة الكرة الجر وعلامة مجرور اله مضاف المحال: 



اكاضيرارامحي النحوالواضح الشوؤل ^^ينكاكج،ض 

مءعلي ادم تْرئات إحاة 
بالواوواهاءوالخواب 

يتم)١(|اض>يك 

أمورء•ئنثقم الحكماء مخ )نيع( يقع الأحيار بمحب نى ( ر١ 
اكاس.مه وتكسب( روتمحسب، ءوتكئ؛ب عملة قتير)وتر|( نذبمتئ )٢( 
ورسا(.ضأ - ؤممرموته ^ J^j)دبمدئوء نموه يا١٣^ الناس بماشر نذ )٣( 

دمغ،إيالإرم•الهس-امحغرمحغ، 
ؤتنعد(.)ؤتنثد يتنند يئن عملي إر تكن نث )٥( 
أنثال.باردأمتن ماء )وة1نب( د»كر'ه حارا يأتمإءل٠١ما من )٦( 
احترامه.ؤصع( رؤيضيع، ؤتضيع مته ثتمظ مزاحه ؟كم من )٧( 
مالك.وكم( روكم، وكم ممتث لإ الئف ش ئتكن إ0 )٨( 
•نقاممثمم يتزذ( )نتزذ، يثنين هو١^١^ الحل؛ رثثوا إن )٩( 

رقم)٢(ا|نحرين '®ً'اجالآ 
تدثك.نجح إلها ( )ثنئلر وتفر الحقول ش ئثش إن ( ١ ) 
تن؛خ.لكلامحي فنتجت( ثتتجب، )ونتجت. وئنتجب النفح سءع إن ( ٢) 

)قابخ(:كثنظق.)ما(إلةئلمنتاؤ 
منمحيرا ومحثرط)فشرط( الثثاخه محتئئوا إن )٤( 
يجم0-أدائم على ( )ثبخبث ييخبث الناص بمال س  ٢٠١
القص.يأتن مخو( مح، )ؤيسخو. ؤسح يممق س )٦( 
تألم.الزيار٠ )إةك؛ر( دةكير ئثدنريضأ إن )٧( 
بمرة.العتاب غطن( فمليإ، )ؤيخد• نمحمت الأصدقاء يعاتت، س )٨( 

رقم)٣(اصريك 

)فتئمع(.وننثميع ارهاره مى مطت البمتان ئدحل إن ( ١ ) 
)قجاوْ(.ودجاو0 إقه سائغ يثا يثمر صر ( ٢١



يعله \لس تْؤينات إجابة اميها اكمالراءدح)مح/اص 

مذثونه(.ذاوئو0، )ووذؤفو4. ؤتئموة ءت4 تنثئتوا الناس تقع لم نى )٣( 
.)فحامب( ظ* ؤيامب اض حمرتتلئة مى منن ما )٤( 
هثايون(.ثايوا، )وتثايون. ومحايوا ثغندوا الئقراء محلعئرا إن )٥( 

)0إنةثحئؤس
.وثأكن مطمه العب ققج ض )٧( 
نمعون(.نمقوا، )ؤبمقون. ؤيصقوا مفن الأغياء تهجر المتث يأت ش )٨( 

و(سنح،إرم:جزئمحئ,ةألإ)فأل•(.
رأ(يقم اصديك مس 

الدال•لُ يالبماء مسوق احشوط لفعل ناو مضايع سن منها كن ئي شرف جمل ثلاث )١( 
الجة.دخل والديه إلى ليمن)محنمن( ربه بمبع نن 
•ينجح القراءة لويواص3آ يئواصن يردّه ما يجتهد من 
يحمد.آلامهم محشادكهم)نشادثهم( الفقراء يساعد من 

ضواشسب، الطف، على الجزم ت وجهان بالواوأوالفاء المقترن المضاؤع الفعل يجدن؛ي 
إضمارءازا.

اوالواو؛مسوق،الفاء للجواب ناو مضاؤع فعن منها همركت شربه جمل ثلاث  ٢٢١
^بمنإلىالاسكالأمنم)جرم،جرلم(.

نمموذ(.ففوق)ففوق، ت؛خ لدونه حفظ يس 
فدم(.منيم)شتدم، يغلظ ممرأ يتكلم نن 

واشبالسلم!، على الجزم • اوجه ثلاثة الفاء او بالواد المقترن المائع الفعل في يجوز 
الامتثاف.على والرفع ؛أن* إضمار على 

،القاء،مسوق الث^رءل لفعل تال اولهما •' مضارعان نعلان متها كل همر شرف جمل ثلاث  ٢٣١
بالواو:مسوق للجواب تال وثانيهما 

عليه؛ال؛ني.ييعود، محترأءبجديبمدرييعود، كتابا بمتن نن 
المادينثر.يقشر يزداد الفتن محقر ابنما 
وتغنم.مغرقه Jرئئ قتعلم مرأ تهما 

إضمارعلى والئمن، العتلف، على الجرم ت وجهان بالقاء المقترن المغاؤع الفعل في يجوز 
علىأواشب انملف، على الجزم ت اوجه بالواوثلاثة المقترن الهضاؤع الفعل في ؤيجوز 'انُ 

الأستاف.على أوالرفع ءأن•، إضمار 



رْ(®"أجالآام>مرل,|
محيدممعلمة بمئئى يومه منى بفشله نيبمد مصل ذا نث دنى 
*الين شيح 

تيرجى لا وقومه، عراتاريه يبخل ثم والغتى يالمال وتحارعيه الدسحانه أنمم الذي إن 
عله.ؤيمبون ؤيذمونه منه يتمرون الناس ترى فلذلك حبر؛ 

اياقة؛الماءاو0 مر منيها د4 جاء ما 

السلف،على الجزم وجهان: فيه فيجوز ٠ • • • توله: في الشرط على انملف ر١( 
ءانء.واثئبءلىإشمار: 

علىالجزم ت أوجه ثلاثه فيه فيجوز ءؤيدمم*، • توله بالواوقي الشرط جواب ملي السلف )٢( 
الأ>سناف.على والرفع رأثاْ عرإضمار والتئب السلف، 

■بمه الأدل الئئلر إعراب 
بدأ•رغ مح تى الكون على بى جازم شرط اسم مذ؛ ملها• ما بحب الواو: دمن: 
المحذوفةالون على المهدر كون الالجرم وعلامة مجزوم، ناقص ممايع فعل يلئ،: 

.راموه تهديره: ضميرمحذوف، واسمها: للتخفيف،، 

مضاف.وهر الخمسة، الأسماء س لأنم الألف،؛ اكتب وعلامة متصوا_، هوكااْ خر : ذا
الaلاهرة.الكسرة جن، وعلامة مجرور إليه مضاف قفل: 

الكون،جزمه وعلامة مجزوم، على مسلوق مضايع فعل يتخل: . i،u»l؛،الفاء: فيخل: 
أهوه.مديرء: مستتر، ضمير والفاعل 

الكسر؟الجر وعلامة مجروربالباء اسم و)فضل(: الكسر، على مبني جر حرف الياء: يفضله: 
والجار• إليه مضاف جن محل في الكر على بى ضمير والهاء• وهومضاف، الغلاهر؟، 
•ُرئخل® بالقعل متعلقان والمجرور 



والقسمااسواأال اجتماع تْرينات إجابق اصرص الخوالواضح 

واصمالشرط احتْاع أمرإ^ت إجا؛ه 

السبييان ؤع أوللشرط للقسم الجوام، نؤع  العبارة

لأنأوللمم، للشرط الجواى يكون يجوزآن 
إلىبمحتاج يما *مسيرتان _هثا أوالمم الشرط 

حير،وهواسمءإنْ

ا.تننإراش_واه.مم١^،^ ))(إن 

الممعلى الشرط كتدم الجواب.هظ.للشرط؛  أموركسقم - لننرق - ^^ ١١نينإ ئتاك )٢( 
الشرطعلى المم لقدم الجوادا.ها.للقم؛  شاكرإز وزني إذ دأمحك )٣، 

آوللقسم؛للشنط كون أن يجوز — هتا — الجواى 
حير،إلى بمحتأج يما مسيوتان والصم الشرط لأن 

٠أحوكاآوهوالميتدآ 

يندمأمروسوم، ثروش إن - واه - أحوك ، ٤ ) 

٠الشرط عر، لتقدمه ال>يواىسه؛اسللسم؛  وثلناك.قنخذلقدحدتت احننث إن تافه )٥( 

آوللقم؛للشرط يكون آن يجوز * هنا — الجواى 
خير،إلى يحتاج يما مسيرتان والمتم الشرط لأن 

.٠اكرفء وهوالميتدأ 

)1(الأنث-واش_إنمحفىامحلأسلمئما

آوللمتم؛للشرط يكون أن يجوز - هتا — الجواى 
خثر،إلى يحتاج يما مسبوقان والصم الشرط لأن 

ءصاسأا.الميتدأ وهو 

^^٣١شن لم م-واه_إل 
يلهب

آوالمتم؛للشرط يكون _هتا.يجوزأن الجوات 
خير،إلى يحتاج يما مسيوتان والمتم الشنط لأن 

٠٠ . وهوالميتتدأ

دمثيقد لئمرى. - شك ثق يما مدحث نق )٨( 

الشرطعالي لتقدمه —للقم، هتا الجواى.  شأناك)ه(كنأظضثفىممكص 

يقم)٢(اص>يى ُس 
لكمالجواب يكون أن )يجوز • أو قمري سوفن إله أحنث إن - لنمنك - اللبم )١( 

ءالكمء(.وهوالمنيا خر، إلى يحتاج يما مسونان والقسم الشرمحل لأن للشرط؛ أو 



^^;١٥^القوؤل اجتاع تْ)ونات إجابة 

المم؛أو للشرحل الجواب يكون ريجوزأن • ليخدمنك أو يخينك قدوث4 إن واه. _ اينك )٢( 
ءاسالدا(.المتدأ وهو خر، إلى يحتاج بما سوء1ن والنم اكوٍل لأن 

.المم( عر لممس ١ للشرؤل )الجواب بمح. واه ءم1ه يسةرإلى نى )٣( 
الشرط(.على لتهدمه للتم؛ )الجواب . سك ثيتزاحاكهأن إن تاه )٤( 
للشرطالجواب يكون أن )يجوز • يسمو( )نرق لمون ل أحلضتم ءإف وحمه - الوطؤر )٥( 

•ءالوطنء( المنيا وهو خر، إلى يحتاج بما ممونان والشم الشرط لأن ا للضم أو 
المم(.على لثةس للشرط؛ )الجواب يخسر. و-ماتك واجه تهمل مى )٦( 

أوللث.رط الجواب يكون أن )يجوز • يرحم أو اه دجنته إن - واه - المنير )٧( 
•ءالمشرا( المنيا وهو خر، إلى يحتاج  ١٩مسوقان والمم الثرط لأن للقم. 
.المم( على لتمديو ١ للثرط )الجواب المراتب. أعلى نتل - وأيث - \ذ0ثاوق تنوي إن )٨( 
ؤالمم( ء1ى لممس للشرط؛ )الجواب يذمم. - وحمك - الأدتاء يخالط نن )٩( 

.الشزط( على لتهدمه للمم؛ )الجواب بك. لأثهرن ي4 امرق ها قثتل' لم لثن ( ١٠)
)٣(رم امريك مأجام 

•بمدك عا محس ئلق واه نمي إن ( ١ ) 
الفام•ثى نأتن ني ئهو ر.اش بمغ نن )٢( 
مختق.كجاحك تدرس إن واه )٣( 

معلون.ما ؤأوب الدنيا ش يزهدوا إن واه )٤( 
•واجتث اديث لقت. مئت إن وربك )٥( 
قويبماء• ١٠الفهم نترك إن وافه )٦( 
•لةلال٠ون إئهم القضية ش جاروا إن واه )ما( 
•يمحق قلذ واش قق نئ )٨( 
للتنف.صحتك لتمذس الأكل ئمحر إل واش )٩( 

تقدم.واه بالأخلاق الأمة ثعن نهما ( ١٠)
.ثتدم لنوهن أوقاثك صثتث إن واه ( ١ ١ ) 
الخلق.ينز واه ءواض إن ( ١٢)



واصم|اسو]آل اجتاع تْئغات إجابة ^؛ ١٥١رابني الواضح النحو 

رقم)٤(اصريك صْإجالآ 
الوطى.حدت يند واه تجاهد إن )١( 

الوطن.حدنت لقد تجاهد إن اه و. 

الحضارة.نهد نمئ بلادثا في واه الأتان ذهن إن )٢( 
الحضارة.نهد لمصر بلادنا ش الأثار إن اه و- 
ماحك.أن ١^ فنني واه اه عر ترض إن )٣( 

•بماجتلئ أن القونث لثنى اه عر تتوثل إن اه و- 
•ثي ما تناد سوفث، واه تأن إن )٤( 

تٍثوي.ما تنال لسوف، تتأن إذ اه و- 
يقم)٥(||مح>يك هْإجام 

ونحوذللث،.واه، وهوت ^مفيالجلالأربمةطرفياول،الهلة، 
يقم)٦(اصريك مس 

المتم؛محلى تقدم والئنمم وقتم، ثرتم متها ثث في بجااى جمل ثلاث ، ر١ 
يندم.واه الامتحان أيام _ننوائ مناط. كن واه ليثه يخن ن مء 
تمد.واه تقرا هما م- 

الشرط:على مقدم والشم وقتم، ثنتم عتها بمدارمرثن جمل ثلاث 
_وربم،ماثخم،وثلهنن.لأكرمئك،. تزرني إن اه و٠ 
لتندمن.تذم، إن اه و. 

وبهكانءفييبدأفيرالأدلير، مسوقان وقتم ذرتم نيرثلمنها يضالء، لجؤ ثلاث  ٢٢)
الثاي4،ودءإنءفياكاكة:

•كانالآمتاذواهإنيأ٠رثئلع لمجحن. واه اصتاذء يطع إن  ٠٢١١٥١١
تظع.موفر حمم ئمطم إن واه الملم إن 

تالتأكيد ممتنع ممحاؤع والجواب شرط علهم، مقدم قتم منها يكل جمل ثلاث  ٢٣)
يخن.لا يدرس نن واه تندم. لمرف، دروملئ، ثهمل إن راش 
رزقا.ئعدم لا اللأي في  v_aJ^أيتما واه 



الثان(رابيد النحرالواحح الإ؛إجؤيما والقسم الشوؤل اجتماع تْؤينات ؛جابق 

صسدمم)٧(

نهجييمسى وميت همإذا أجي أنتم فئلرا مم يومي 
عتلميلأدينن دنت يلغى لأغئوذيللأ عفوت قلغن 

درحالء؛ينت
آخذيكيف وأواليهم، يوالونني الذين دءثيرش قوس هم اميمة يا أحي بقتل نك~ي الذي إن 

فئدعمون، وكن نفي، يقداومشت ذلك قالت نيراوكن ضن فيهم ءطس أي يثأوي«نهماؤإن 
ءضتم،أمءثبم•

ال*اتي'الثتت امراب 
المكون.على بي جازم شرط حرف • إن • لكم موهلتة ت واللام • ء\طقة الماء فكن؛ 

محتفي \مأ على ضميرمحبتي والخاءت ياكاء، لأممال الكون مالي محبتي محاض فعل ت صوت 
الثرط.فعل حزم مححل في والجملة فاعل، رفع 

بتونلاتصاله المتع يلي بي مشايع تحل ' اصون • المم جواب في واخمة • اللام ت لأصون 
وأتاه.تهديره وجويا مستتر ضمير والفاعل اكوكيد. 

الالمم جواب وجملة التلاءرة. الفتحة الخمب وعلامة متصوب مهللق مقعول، تاب جللات 
المم.جواب عله دق محذوف الثعلر وجواب الإعراب، محن لها محت 

علىمنتي جازم شرط حرف ٠ إن ٠ لكم موطثة ت واللام ٠ الفتح على محبتيه عاحلفة الواوت ٠ ولثن 
الئكرن.
محتفي الصلم على محبتي ضميت والخاءت باكاء، لأمماله الثكون على محبتي ماض خمل  '•رميت 

محذوف.الشرهل وجواب الشرط. فعل جزم محل ش والجملة فاعل، دفع 
بنونلأمماله الفتع على متي مخايع خمل •' أوجس • المم جواب في واتحة اللام لأوجس؛ 

وأنال.مديرءت متتروجويا، ضمير والفاعل ، اكوكيد 
محيمحخ المتكلم، ياء مل ما على المدرة الفتحة الخمب وعلامة محتصوب يه مفعول عئلمي؛ 

جرمحل في الكون على متني ضمير التتكلم ؤياء المتنامية، بالحركة الحل اشتنعال ظهورها 
الإعراب.من لها محت لا المم جواب وجملة • إل محقاف 

صئتسح تسح 



التواباو ف ص؛ وْوونات إجابة صرص الواضح اكم 

تْريإاتإحاة 

اثجوابأو الشرط حذف 

)١(لقم ص 'إجابة 
المحذوف الخLةالثرئ

الشرطنحل  1لا>،باششوإلأإإمتكنئولأ،)ا(ء1مل 
الشنطجواب  اشلناجغرنشاة إن إنا )٢( 

الشرطخمل  صشوإلأi١دقابكاللآلث،محمحنا 
ه

الشرطجواب  الناسإر أحس إن تجوب المرء )٤( 
الشرطجواي  سيدالشوطكان ؤإن نوط، يى لاندللقنس )ه( 

الشرطجواب  أنئذ،أنبمسإمم،)ا"(أ:سنإذا 
الشرطخمل  بحدء__، ؤإلأ لنائالث، صى )٧( 
الشرطخمل  نديهماعلى يإلأكان اثنن مسدين لا )٨( 

ئلاثك

)٢(رقم اصريك إجابة ٠٩؟
اسق:جملأ والجواب محذوف، عتها كث ني  J»^Jlسل شره، جمل أييع ر١( 

ملازمك.فاكجر ؤإلأ الكنس، ?11^ . فالخار^Ji؛، ؤإلأ أما^iJ^، راجع 
.oUض ؤإلأ المكر ص واذ يالمروف نر امدئالث،وإلأف1و؛1ئ.ئواك. 

الجميينفي أم ممحايع والجواب محذوف، ئها كن في \ذذوط ضل شره جئل \وو؛ )٢( 
ُفىاسناسمإرتوناكو.:الأدلمناروادالخائ، 

ثدموا.ؤإلأ يالنهد أوثوا النار. تدخلوا ؤإلأ ييكم اموا 
الناجحات•ص تكن ظن  ١٢٧درومكئ عل ثابرل دممم• مغفرة ثحدمى حجايكق إلزمى 



اكانرابيد الواضح الحر اوالجواب الشوؤل هو؛م ضنات إجابة 

الجماكنمغدني ا}1ئط وفعل محدوف، ئها كث في الشرط جواب ^٠٥ جمل ارخ )٣( 
وإياسناسلرمظ1هم:

عصيتما.إن نادمان أنتما يرسما. إن سجحان 
•الناس اسشتاه إن يمش الفقيه ٠ صاقرأستاذه مثافرإن صديقي 

)٣(رقم اصريلآ ُلآإجاة 
الأولىوفداذغنت اكافية، والأ* ارثرطثة، ءإنء عن -مارة )اإلأا-هئا ترب. ؤإلأ ادرس 

فىاكاتٍت(.

اسعاء(.-أداة 0إلأا_محا أمتاذأ. إلا الأساتذة جاء 

رإ(رقم امريك مس 

ُلإمح>يكدي'لإع>رب؛
*الأية الجمل اعراب ■ ■ب 

يهيددق•محالا إحواثث جائل  ٢١)
•*أنت* ت تيريره وجويا، متتر صمير والفاعل الكون، على أمر»ستي فعل جامذت 

الفتحعلى بي صمير ت والكاف ، ^ ١١٠١١الفتحة التهب وعلامة منصوب به •معول إحواتك؛ 
فيىءث.مضافإوبم.

تةادير0تمحذوف، الشرط وفعل نافية، ت لا جازم. شرط حرف ت إ)، عاطفة. الواو ت ؤإلأ 
•»جا>،ا 

الأفعالمن لأنه النون جزمه وعلامة )لثرط، جواب في مجزوم مضايع فعل يهجروك• 
اكععالي ميتي صمير والكاف؛ صميرم؛تيءالىال.كونفىمحثرغفاءل، والواو؛ الخمؤة، 

ؤيه مفعول ئمب ح3 ءش 
عاقذت.أنفبم4لقلذا )٢( 

ءأنت(٠تقديره؛ متتر، صمير والفاعل العلة، حرف حذف على مني أمر فعل أوف؛ 
الجرالكرةوعلامة مجرورياياء امم يهد؛ الكر. على جربي حرف الماء• ت بعهدك 

جرمحث في اكبح على ميتي صمير والكاف أوف، بالفعل والمجرورمتعالقان والجار التلاهرة، 
إليه.مضاف 

بجوابه.متمرب لثرطه حافص الزمن من ستقبل لما ؛لرف إذا؛ 

محثفي القتح على مبي صمير والتاء؛ بالتاء، لاتصال المكون على مض ماض فعل •' عاهدت 



و«هالكاا.اثآرف ت تقديره محدرف، الشرط وجواب إل، ضاف جن محن ش والجملة ء1ءل، رغع 
رما(ت3محرأرإلأنائنغ.

*أنت•.تقديره: وجويا، متر ضمير والفاعل الكون، عر بي اص تحل ت  'ؤ
الئلا٠رة.الفتحة الهب وعلاعه متمرب ي4 ضول محرأث 
تتقديره محذوف، الشرحل وفعل ناقة، لات جازم. شرط حرف إل؛ عاطفة. الواو! محإلأ• 

»ممل|.

والفاعلالكون، على بؤر امر نمل اصمت: الشرط. جواب في واخمة الفاء: فاصت: 
الشرط.جواب جزم محت ي والفاعل الفعل ُن والجملة ، •أنث،• تقديره: وجوبا، متر ضمير 

ر؛(انوالئنغوإلأ:ثثد.
•أنث،•.تقدير.: وجويا، مستتر ضمير والفاعل العلة، حرف حيف على مبى أمر خمل ارو: 

؟الaلاءر٠ الفتحة النهب وعلامة مصوب به مفعول الرنع: 
تةاJير٠:محذوف، الئرط وفعل نافية، لا: جازم. شرط حرف إذن عاطفة. الواوت • ؤإلأ 
ااتنوأ.

ههو«.هويره: مستتر، ضمير والفاعل الشرط، جواب تحلٌضادعمجزوم؛ي • -ع' 
)٥(يقم ام>يفي 

وهودليتال مالعيي ؤنئئى اثسإنولأمال )ا(سزبا
المت،:شمح 

فيفليلا وقديكون نفه، في ذليلا ماله ش غيا الرجل يكون فقد للمال، تابعض غم والدف الحر 
نفه.ش ممرأ عقيزأ ماله 

^١٥١:٩اشلر إعرابه 
ارثل١هر٠.القمة الرفع وعلامة مرفيع ممايع خمل يعزت 

وهوضاف.التلاAرة، الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل عي؛ 
الaلاهر٠.الكرة الجر وعلامة مجرود إله ضاف الممس: 

الكون.على بي جازم شرط حرف إن: 

الثنط.قنت لأنه جزم؛ محت ش القح على بي عاض خمل قت؛ 
جئمحن في الئم على مبي ضمير والهاء: القياهره، الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل ت مالت 

ايعز•.تقديره: محازوف، الشرط وجواب ضافإله، 



اهان(رامحي الحرالواضح مهبمكأ اوالجواب ١^ مد تمينات إجابة 

دق—٤—ور٤—اذر إيي نؤإلأ ئأئلة البمميرأ منك ئولني ئإن )٢( 
شرحالٍتت

كلأمحي حرأمءي ؤإن يستغرب. لا سدنه من ثالثيء u_، اعل فإنك يالخر، أنت إن 
.^٠^^ شاكر أنا الخالص 

الئئلرالأخر:إمحراب 
القرطوتحل نافيه، لا: السكون. ملي بي جازم شرط حرف • إن • محلف حرف الواو: ؤإلأ؛ 
مل؛ياا.مديره: محذوف، 
عربي صميت والياء: ونهب، توكيد حرف 'إة*: الشرط. جواب في وانمة الفاء: فإئي: 

ءإزا.امحم ضب محن في السكون 
ال2لاءرة.الضمة الرفع وعلامة 'إر،ا*رفؤع خر ءاؤر* 

الضمةالرني وعلامة مرفؤع *عاذرا على مسلوق شكور: ء2وم،. حرف الواو: وشكور: 
الشرط.جواب جزم محت س وشكور* عاذر *أإ؛ي وجملت الظاعرة، 

قه





ثرطأمحزرظ(.محاك ان سلى الجزم؛ وائاولاجازم، ناصب ينشه لم الفعل أة فعلى الريع؛ 
ائاوجزمه. الفعل )يجوزرم . نرض لك أوملوم ئدم أحاك نابغ )٥( 
محذوئا(.شرطا محاك يعرأن الجزم، وأما جازم، ولا ناصب تشه لم الفعل فعرأل الرغ؛ 

•وجزمه ُيبرُ الضاؤع الفعل رفع )يجوز • الحجرة ر بصرما بمرأو اليفجاح أنيئ )٦، 
شرطاهناك اة معلى الجزم؛ وأئا جازم، ولا ناصت، يتقئمه لم الفعل أف فعلى الدم؛ أئا

م1ءالوءا(.

•ااس،عاوجرمه المائع الفعل )يجوزرفع رالدار• س أويننعك يننعك الباب إهمع  ٢٧)
ننطاهناك أن نعلى الجرم؛ وأئا جازم، ولا ناصت، يتقدمه لم الفعل أن فعلى الدم؛ ائا 

محاووفا(.

الرئعإأما • وجرمه اتا>ترقا الماؤع الفعل رفع )يجوز • تحترئ أو يالثارئحثرذ ظعب لا )٨( 
محذوفا(.شرطا محاك أن فعلى الجرم؛ وأما جازم، ولا ناصب ينشه لم الفعل أن فعلى 

أدال.ركاوجرمه.العضاؤع الفعل )يجوزرم • اصخاتث أوثدرق ممرق مشيتك في أنيع ، ٩١
ذنطاهناك أن فعلى الجرم؛ وأئا جازم، ولا ناصب يتقدمه لم الفعل أن فعلى الدغ؛ أئا 

هحذوفا(.

ائاوجرمه. الماؤع الفعل )يجوررم \دوزقأ. أونامي الجحرتآٌن ئئزل لا ( ١ ٠ ) 
محذوفا(.شرطا محاك أن مملى الجرم؛ وأما جازم، ولا نامب تقدمه لم الفحل أن فعلى الرفع؛ 

)٣(رقم 'صزيك 
يجورجرمهامضارء؛ن يأفعال اليمل محمالة 

.أعاب الئدنب ايى )٢( ٠ العرق من نج الماحق ئعلم ، ١١
)إ(لأمحترالغدد؛نم.)'أ(يبالكرامىلحؤ 

ّ، ٥٧ءتك< يرص الإمرافن ؛•؛_< )٦( ١ ئحتد بالحض الناس غامل ، ٠١
اتتنطاف،نمن.)٨( )ب(ثث،ليئلآاهندذيهؤ 

ثجئوك.محي ام ظللم لا ١( )٠ يحئوك. محلم لا ما ام ر ممل لا )٩، 
)٤(رقم رص>يدا ُجًُإجام 

)ا(لأنمبنإربيس؛؛
الثقهاءتقئز.)أ(لأتغالم 

تقري.ازية المح، إم )٣( 



تحزن.الحمان مرب لا )٤( 

متونك-الناس ال سئ لا )ْ( 
طف.بمخران والأضب الأص شثزبن لا )٦( 
 )V( المحوئئنز.ش زقك ممح لا
أولأيك.ساك والذيش ئئص لا )٨( 

)٥(يقم 'مليك ُجًإجاة 
سكن دم الئهي، جواب م مجزوم ممايع فعل الأولى الثلاث من ثن في جمل ت )١( 

يمي؛لس ظف جواب في مجزوم ممايع فعل الثامن الثلاث 
تنجح•ايئس ١" وئارأومحت• تتل المزاح محثر لا ١" 

لها.ب الأشجار ٢-أين ٢-لأةممب؛Lلمتناكاق. 
ي-.م ٣-ائت؛محاك يليك مرب ٣-لا 

•جرمت لايجوز ولكثه للمحي جواب مما كن م المضايغ يتب ثلاث )٢( 
محنه.المفها؛ نعاشر لا 
•منك لمحم إلى تحصن لا 
٠الحمار تضرب لا 

(٦١يقم أم>يفي 

واجبالغر على يئس ئنم يإد فاتنه ثر ثسيء ني يلت إذا 
كاذبإمك الناس نقود لئلا بها وئيخ ترح ئلا٠ طل' يإلأ 

فإنؤإلأ ذلك؛ ني عليك يأس فلا وعدت إنجازما نادرعلى أنك نفك من كغت'*ئلم إدا 
بالكاوب.تمم لتلا يه الوفاء على تقدر لا بثيء ممد ألا حئك في الأولى 

اكاهي:المن إعراب 
وفعللها. عمل لا ناقة ت لا المكون. على مني جازم شرمحل حرف ■' إن • ءاءل٠ة الواوت ؤإلأ؛ 

محذوف.الشرهل 

مترضمير والفاعل الكون، على أمدبي فحل • ؛ل، • الثرٍل جواب في واية الفاء• ت ممن 
الشرط.جواب جزم محت في والجملة ،رأنتاء. تقديره; وجويا، 



^^ٍمح1تئق؛1محن
يه.ضؤل النول *قول لص ٠ المكون مر بتأ تامة لا•' 

*.cji*تقاوير0: سم، ضمير والفاعل الكون، جزمه وعلامة مضايعمجزوم تحل ئسيخت 
متر،محمر والفاعل مجزوم، عر معطوف مجزوم مشايع خمل رح؛ عاطفة• الواو: ينيخ: 

ءانت،(.تقديره: 

والجادالجر، بحرف جز مط يي الكون على صميربي ؛ و)ءا( جر، حرف اياء: بما: 
•ُئدحُ يالبمل •طتان والمجرور 

ناشة.لا: الكون. ش ان: جر. حرف اللام: كلأ: 
الذلا٠ر٠.الفتحة ضيم وعلامة بران(، سوب مضاؤع ثمل مود: 

محن*ي والفعل من)أذ( المؤول والمصير ال٠لاهر؛، القمة الرتع وعلامة مرفؤع فاعل اكاس: 
الجز-جربحرف 

مح3في القتع على ضميربي والكاف: الفتح، على متي ونعب توكيل• حرف إن: إئلث،: 
نص_،امماإنا.

تم،محل ني كاذب( وجملة ^، ١١٥١١الضمة الرغ وعلامة مرنؤع رإزا حم كاذب: 
القول.مقول م ضول 







محتمحمحمحأ

إجابادتميتأت

)١(رمم امزيك ًأجاة 
الجوال،جملة  الشرطحملة  نومها الشرطأداة 

••ئدليأبي؛يام،• نثةعثرة حمى تلمثا  جازمةغم  ١^'

1^^4من نادمك 
إذاتخظ.

مالخيرما من فيك ناد 
رصيإذا يعلم 

جازمة ٌئ

٠^٤نثح  محدونج(الشرط افعل 

منثكن ؛مهما ت أي 
شء،ء«

غترجازمة أثا

ذوذإ*\هفى\ثو*
والملأتين

م،>ذوفأ،الشرط ائمل 

يذبجن ®مهما ت أي 
سء«

غترجازمة أثا

مودتهدمغ  بالمديقاستمر  جازمة ض
غيرهمحامى أءارم4  إنسانعلى الدنيا أملت  جازمةمد  إذا

مسومحايى تاتثه  عغأديرت  مرجازمة إذا

النيونلاردحتت  موجودةالمدارس  مرجازمة لوما

فيهحتمئ كان  لأخيهحفيرأ حمن  جازمة س

العمرانقدم ما  الطي جازمةمر  لئلا
تنقدإسانلم  موجودةالتجارب،  مرجازمة لولا

مدحوش لمق لتا  حاصراكان  جازمةمر  لد
لأثذ1\د'-قذأار  غاباكان  مرجازمة لذ

تقنيةالفراغ ، ١٢ الشئذمجهدةبجن  جازمة إن

صياعأزادت  ئنتخزانالأ>ار جازمةمر  ئ٠ا



اص(رامحه اراضح الخم تجنماأتوy اأشدأبمل اؤفوك يئيات يتابة 
م

ووير0امستثارف 

الهدي
مرجازئ لثا

نثلراءقاك  قلتن جازمة إن

س1لاشمنئثور غتتمقوث  جازمة إن

ام>يواد؛إم)٢('؛جاة 
ثالمحلوف الشرط جواب وصع  Jbuالشرية الجمل 

ا(لولأخخماثناشّسك.
جلماه.على لغف بمب بما إسان قل لواشثثل ٢( 

ضالأهرام مأ(أثا 
أكرعء•صدمي رار؛ي ثلما ٤( 
هجرك.القديق أثرث إذا ٥( 
•الناس أمر نحي الإنصاف وثلئ الجور لزما ٦( 
•المزارءون سر السوص رقه ■ئفتو1> لما ٧( 
القتل.لاتشر القصامن لولا ٨( 

هذيالiالطانأبثب.٩(^؛ 
الأخد؛.ش زهيدا الترف ش الثا-ئ ٌ قلما ( ٠١ 
أمرها.اتتaلم مصن العاص ءموين ي لثا ( ١ ١ 
•ثرعيم لأس ابمائها بمذب أم قئ لوتش ( ١ ٢ 

)٣(رض امريك 

المحدونة:الشرط جمالة جواب بمدوضع الشرية الجمل 
الصئةطئغالأءٍاء.ا(لولأ 

نمماغ.U من مماغ أن أزذت  ١٥١;٢( 
ندمت.ما الهراء؟ ش وثي لوأمقت !٣( 

.متالأنهات.:،(لرطالأظاتما
العلم.انتشار راذ الماج،. حاقات ازدادت لما ]٥( 
•محي؛ ى لاّتداخ صعر؛ ني تث لذ ؛٦( 





اكان,رامحي الخوالواضح تجنم التوy الشدؤل اؤئوات تْرينات إجابة 

صميروالفاعل لكون، ١ عل بي أمر تحل استشر٠ الشرط، جواب ل وائعة الغاء٠ فامتشر٠ 
ررأjتاا.تقديرْ: متتر، 

لهامحت لا الشرط جواب وجملة ٠ الظاهرة الفتحة النصب وعلامة مثصوب يه مقعول الهلييبت 
'زاس•

كالحيوان.الإنماذ لكاف الأفت لولا )٢( 
الكون.على متى جازم غير شرط حرف لولا: 

شرطتحل والجملة وجويا، محن>وف وحم، ^؛، ٥١١٥١١الضمة الرفع وعلامة مرفؤع متدأ المزن 
لها.محل لا جازم غير 

الفتح.على متى ناقص ماض خمل ت كان الشرط. جواب في واتحة اللام ت لكان 
1لذلاهرة.الضمة الرغ وعلامة مرفؤع كان اسم ت الإنسان 

الثناهرة،الكرة الجر وعلامة بالكاف مجرور امم الحيوان؛ جن. حرف الكاف؛ كالحيوان؛ 
محتلا الشرط جواب وحيرها واسمها وكان كائنا، أي؛ ءكانء، بخير مممكان والمجرور والجار 

الإعراب.من لها 

منة.جاة جيد دب )٣(ثلما 
١الكون على ميتته جازمة غير شرط أداة كلما؛ 
الفتح.على منى ماض خمل دما؛ 
الشرط,ضل لأنها لها محل لا والجملة الثلاهرة. الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل جيدت 

الفتح.على متى ماض خمل ؛ جاء 
جرمحل في الضم على متى ضمير والهاء؛ الئلاهرة، الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل عنث،؛ 

١الإعراب من لها محل لا الشرط جواب غيره" وجاء وجملة إليه، مضاف 
لاخترموك.)؛(لو 

الكون.على ميتثه جازمة عير سرط أدا0 ف؛ 
محلل القبح على متى صمير والتاءت بالتاء، لأمماله الكون على مينى ماض خمل احترمت؛ 

•دغءاءل 
لها.محل لا الشرط خمل والجملة رة. الئل١٠الفتحة التهب وعلامة مصوب  Ajمفعول الناس؛ 

لاتصالهانشأ على مجتي ماض تحل احترموك؛ ١ الشرط جواب في واتحة اللام؛ لاحترموك؛ 
لالقتح عر متي ضمير والكاف؛ فاعل، رفع محت ش الكون على متى ضمير والواو؛ بالواو. 

الإعراب.من لها محل لا الشرط جواب ارلأحتر.وكاا وجملة ي4، مفعول صب محل 



اإتؤلإِتجذم^^و

رقم)٧(اصريك لإ؛جالآ 
عمويمن ذاك نما علمأ أستفد ولم يدأ ايخد م وليوم بي مر إذا 

المن؛قمح 
وحيرولم»تموف شيثامن نيه اندم لم كأمي يومي فإذاكان فهومشين؛ يوما0 اسوى من 

عمدي.من فمااعدذلك جديدأ، طأ أمظلفه 
إءرابم:

بجرايه.منصوب لشري حافض الزمان من يتمل لما فلرف ■' إذا 
بيشاسمماض فعل مث: 
نر•متعلقان؛السل وىج/وو جار بي؛ 
إله.مضاف جر محل ش والجمالة الذلاAرة. الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل •' يوم 
وقب-وجذم ض حرق لم؛ دصلة• الوارت ت لدم 

أنا.مدير0؛ وجوبا متتر ضمير والفاعل بلم، ٌجزدم مشايع فعل اتخذ؛ 
نمت.رفع محل في والجملة ااتلاهرة. المحة صه وعلامة متصوب به مفعول يدا؛ 

وئب•لجرم ■p-؛-"ض لم• مهلف• الواوحرف ولم؛ 
وجوياتتر م ضمير والفاعل الفلاهر. الكون جرمه وعلامة يلم مجزوم مضايع فعل أمتقد؛ 

أنا.مدير0 
ماعلى عطفا رع محل لي والجمالة الثلاهرة. الفتحة نصه وعلامة متهرب به مفعول عالما؛ 

ملها.

لها.عمل لا افية ط؛ اكرمل. لجواب رابملة الفاء فما؛ 

.ح3لاب حرف والكاف متدأ. رفع محل ش الكون على مض إشارة اسم ذا • ذاك 
سم؛حرفجر•

ئلهورهامن منع المتكلم ياء مل ما على المقدرة الكرة جر0 وعلامة مجرور اسم عمري؛ 
مضافجر مجحل في الكون على مبني متصل ضمير والياء؛ المتامجة. بالحركة المحل اشتغال 

إله.

وص(تس0 







صرامحي النحوالواضح جا٠٠؛.,إله الإسر تقسيم ات ت0)11إجابة 

مضاسم  جامحي

مضاسم  جامد القرن

. مشتق الخامس

مضاسم  جامل. الهجرة

اه>يكدةم}٢(مس 
تص المارة ش المثتقة الأسماء 
اثاون.اس \ص ال'اهة، ئأف.، المد.، صاي، 

"" جمس;< 
تذات اصم لهما المتدأ اسيان جمكان )١( 

ضقت.القاعت الآ؛وجاوثرة. 
امنهما المسدأ اممسان جماكان 

أ؛ااج.الحق غنيمة. القراءة 
تمض ام به والمفعول ذات، ام منها كلن م، ااْاءر؛ نعلقت جمل ثلاث )٢( 

حْلالظسالأ،انت.الفكرة. نيم 
مراد0.معد حمق 

ذات:ام بم والمعول مض، امم كدمنها القاعدم فه جمل ثلاث )٣( 
الرحل.الإيمان ينوي صاحب. العلم يتور 

الين.النور يضيء 

)٤(رقم ام>يك 

كذصوخئ؛ ضق،  ٣١١٣ثلالبدافي اسمثت جمل ثلاث )١( 
اكاءرمالغفيإ'ارةادعاني.تثاب. 

مٍغوض•المنافق 

معتق:ام اكاتي والمفعول جامد، ام  ١٣فيكدالأيل المفعول فه جمل ثلاث )٢( 
الأمناذمخالمأ,ظننت شدأ, الكتاب رأيت 
٠مهديا ائته الأب جعل 

.مخالصأ الأساذ ظننت 



جامطإلو الإسم تقسم تْئنات إجابة ^ ٠٢٩الواضحالمر 

يقم)٥(اص>يك مج1ة 
—اذر٤ س-ايرالناس بس ولنزله نعذرالمرءنمه أن حنن ثنا 

ثمحاليثت

ساتغآاالعير من وجهأ لخك ؤيرون هذا محك على التاس فذره أحديحش على اس س ما 
ساثغ.ولا نرضي مر نهدا عذير، س الناص ني له ولمس نفه مر بمدر أن أعا 

ثص الءا«دة الأمماء 
الناس،ئمى، المرء، 

تهي المشتمة الأسماء 
عاذر.ماهر، حنن، 

T
۴مح3<



|اْ)بمرأ؛؛ووْ>ينات إجابة 

اسادرمح؛1|ءا( احاباد 

رقم)١(اصريك 

صاطه المصدر

علكدن أن مدره *ي والغالب لأزم، *صداوهوبم3 ثلامحرمروزن صلن 
*سول*.وزن 

الاض

علىممدوءانيكون والغالب؛ي *قنياوهوبمدلازم، وزن ثلامحرعلى صلن 
وززاسولء.

الثكوت

بملأئضلخسةناث. الكلام

وزنعلى يكون أن مصدر. وناص *أصدا، وزن *أءشاعلى ننك ممددرباعي 
ااإسالأ.

الإء٠لاء

يكونأن مصدره *ي والغالب وهومتعد، اسل، وزن على ١^٠ ننله مصدرثلاش 
ءردنن*ئنلأ•

انع

وزنعلى كون أن ممدد؛ وناس *أقنيا، وزن على *أقدم، ننك مصدررباعي 
iإسالأ.

الإتدام

مصيرهش والغالب وهونندثثتد، *قيل،، وزن على *عيدا ننك سمييثلائ 
•*قنل، وزن على ثكون أن 

الننل

وزنعل كون أن مصدره وناس *صدا، وزن *ئكزاعلى فنله ممددرباعي 
أتنملأ.

الممكتر

.و؛نأنالثماع، بابه ؤاتما ناميةئاميه، لسك مصيرثلائ  حنن

وزنعلى بكون أن مصدره وناس *مثن،، وزن على *ئنغ، ننله مصدرحمامي 
*قثل،•

اك

وزنعلى يكون أن مصدره وناس ، *أسل، درن ءأمسلأ،اعلى فنله ممدررباعي 
اااإدُالا.

الإماك

مصدرهش والغالب لازم، وهوثني ، ١٠٣١١وزن ملي رذحن، فنله مصدرثلائ 
اقنووا.ملؤروزن يكون أن 

الدحول





صرامحي الواضح الخو 1لهو؛وتْردنات 

اقتل،.عروزن يكون أن نميره ش والغالب محنتي، الينثثلائ  أبن أش
ادُمحلُ يزن ض تكدن أن نمير، دثتاص عرصوت، يدق ثلائ الفعل 

ءئتال(
تحق ئتاق

يكونأن محمدرْ س والغالب المتعدى، اقتل* وزن حلى الفنراثلايرقئك 
ءلىوزن1سلا.

دل دل

••محل* يزن عل يكون أن ممذرْ وناس تير، ثلامحريلذعل البغل  ذل ذمحل

وزنعلى يكون أن شمحمدرْ والغالب، أثثل*، دون ءش فئلئ ثلائ الف*ا؛ 
راو)رئثولة((.ء»غالت> 

K
بّ ثاهة

.انتالة( وزن على يكون أن مثدر0 وناس جرم، عر ثلامئريدق الفعل  حد حدادة

٠٠١٠٠٠٠عروزن يكون أن محمبمدره وناس صوت، على نيئ ثلائ القعق 
رأولآسال|ا(,

صح صجح

•ءمحلُ يزن على يكون أن نصيره وناس عرتغ، يدق ثلائ القعق  ذب دس،

وزنيلي يكون أن محمديه ش والغالب، ائئلء، وزن عر فش ثلائ الفعز 
أواقتالة،.

عيب علوية

.اسالأ٠ عروزن يكون أن محمدرو وناس عرلون، يدق ثلائ الفعل  زرق رزئ

كونأن ر•مدر0 والغالب، اللازم، اقننا وزن عر نش ثلائ الفعق 
ءروزناسوو،ا.

ثتض محوم،

1سال■وزن على يكون أن محميره وناس مرصوُت،، القعزثلامئريدق  حار غواد
ءئتال(.عروزن كون أن نمدر0 وناس داء، على يدق ثلائ الفعق  م لكمد .

يقم)٣(ام>؛إى مس 
الوزنهذا عر، المصدر جاء أحاله من الذي الست  فش المصدر

ءسللة(.عروزن كون محمدرءأن وناس ، ٠٠٣٠وزن عليه لفعذرباعي  دشم يشجره

عروزنيكون ان محمديه وناس »أسا،*، عروزن القعذرباعي 
ءإنعال*.

أش إملاء

وزنعر يكون أن محمدره وناس ءءاءر،ء، عليروزن القعزرباعي 
،مقاءلة<.

ئاثن ئتاشره



اصرامحه الخوالواضح 
urn

ال0صدتْرينات إجابة 

وزنعلى يكون أن ممدرْ وماس ، ®!،-؛،*j؛؛ وزن عالي سيامي الئعل 
•نلآحر؛ ألم، وزياد؛ كرثاك ي، 

انتعلي امتعلأء

وزنعلى يكون أن نهدر0 وناس ، ءاسل* وزن على الفعذريامي 
هإس1ل«.

أملم إملأم

افتال•وزن على يكون أن ءمدر0 وناص ،  ٠٠٣١٠٠عروزن ربامة الفعي؛ 
او3ئثاءالتا<.

ناص بقةما 

ْنعالاوزن على يكون أن مميره وناس ، هحاصلم٠ وزن على ربامق الْعر؛ 
.ْئذاءالةء أو 

حاصم حمام

وزنعلى يكون أن مصدره وناس ، امم،؛ وزن ش التعذخماصؤر 
•الآ'؛م قل ما بضم ، ْمئر،ُ 

ئنثم

)ادال1رزن على يكون تفدروأن رناس ؛، I،^l3®وزن على رياعق *^ ٥١١
<<.علة وءثفا 

باض مجائلة

راشمحل*'لزن على يكون أن ممدده يماس ءءةر،ُ، وزن  ٠٣ربامي اشلأ 
منهاوعوض المدر، س الضيل ياء حذقت، وليلك ألف، القعل، لأم لكي 

ءوزن على ءتلية، نمارت آخره؛ تاءش 

د تك

نل^ةا٠٠وزن على كون ممدرءأن وناس ءهنلزا، ورن ملي المنذرباعي 
)أو٠فتلألا(.

ئمثم يمتمه

عروزنيكون أن ممدده وناس ، وزن المعذحمامكرعلى 
ءقئل€،ضمطئلالآخر.

ع

وزنعلى يكون أن مصيره وناس *أسدا، وزن على اكعذرباعي 
ءإسال(.

أقدم ٢٥!

*قتال*ودن على يكون أن مصدره وناس  ٠٣١٠٠وزن ض رباعي الملإ 
راوءئقاءلة<(.

ن١زد يرال

وزنعلى يكون أن وناسرمصدر. ءامنر،ا، علؤروزن المزحمامي 
أحره.نل الم، ونيادة اامعالايكرثالثه 

امحزم المرام

وزنعلى يكون أن مصدره وناس ، ُاثتنإ،. يزن على المزحمامي 
أحره. ٠١٠٠ألفج ونياده ثالثه بكسر ، هاك>الا؛ 

ائتمن انمار



صرامحي الواضح الخد |اْربموموْرونات إجابة 

•*قملُ وزن ض كدن أن عمدره يماس المعإإرياءيضدزن*قةلأ،  م تقكير

•ُشمحلُ يزن ملي يكدن ان ممدد، دناس اقثل* يزن على رياءي المع!؛  كئر
>قتلتت<.وزن على يكون أن عمدره وناس القعإ؛رُاءقضرزنءسلرأا،  نٍئلن سظرة

عروزنيكون أن عمدرْ وماص اقاعدا، وزن على حمامحي ؛ ٣١
أقاءلأ.

ماءد ماول

}٤{يقم اصديك صًإجاة 
الست مصدره النمل

عروزنكون أن مهدره وناص اضطراب، على يدق ثلائ المع!؛ 
أسلأن«.

ظتران ُلار

وزنعر يكون أن مهدره وناس ؛• ٣١٠وزن على حمامي ؛ ٣١
راسلأل(

اصفرار أصم

وزنءأى يكون أن مهدره وناص *i،؛i)؛* وزن عالي محدامحس القعل 
ءاسمحأوا.

اثمتراز ائنآر

وزنعلى يكون أن تضيره وناس ، ءاسل* وزن على ري١ءي ؛ ٣١
»إسال».

إصلاح

وزنعلى يكون أن مصيره ش وناس حنقت، على يدق ثلائ ؛ ٣١
اننالة(.

جياقة خاق

عروزنكون أن مصدره وناس اضُلراب، عف يدق ثلائ ؛ ٣١
اقتلازا.

قيجان ئاج

لآوثو}ةهعروزن كون أن مصدر0 ش الخالب ءقثل• وزن على ثلاي القعل 
*محالة•.أو 

صمية صعت

علىيكون أن مصدره س والخالب اللازم، رمحل* عروزن ثلائ ؛ ٣١
زززاصلء.

تلدب ُلدب

•أيمل؛ عريزن كون أن مصدره وناس صير، يلذعلى تلأئ ؛ ٣١ زجل

عروزنيكون أن مصدره وناس ، *٣؛• وزن على حمامي النعل 
ء؛مئلء.

كثر 'كئر



الهؤمتْرونات إجابة اصرامحي الواضح النحر 

علىكون همرممدرءان والغالب اللازم، اقتل• وزن على ثلائ النعل 
ا»ئولا.وزن 

موط مط

عروزنكون •مدرءان وناس اصعلراب، ملي يدق الفعزثلائ 
ائتلازا.

محان جدى

.ايتالة( وزن عالي كون ان •مدر0 وناس جدفت، يلدعر ثلائ الفعل  محاية كب
•أتفعل* وزن عل كون مميدءان وناس ا»علا، ودن على الفعليياعي  سي،ع نح

٠اسالاا.ورن على كون ان مدر، وناس صوج، على يدل ثلالإر الفعل  ٠^٠١ :ض
علىيكون أن مصدره والغالب،ي اللازم، اقعل* وزن عالي الفعلثلائ 

اسولا.وزن 
وقوف رص

وزنعلى يكون أن عصيره رناس ، ءانممتن، وزن على مدامي الفعل 
ءامممعال(.

انظنار انقئ

ءائعال*وزن يكون أن صدئه وناس ، ءأئعل* وزن على الفحلداحمأ  إئال اقل
وزنيل كون أن مصدره وناس ٠ق١ءل٠، ورن على الفعلحمامي 

»قاءلا.

ئخادل ثغائي

أمحل*وزن على كون أن مصيره وناس طليعرصوت، الفعلثلائ 
)أوص(.

محن ظن

تاه:مرجنل •،؛ها محام خمة 
امب.أءج؛نىحياكئهذا كاملا. الكتابإصلاحآ الدقق تحي 
صعوبة.الكتر بمد الحقظ ش الثلزب. اورثتا الأوراق هذء حقيق 
•اينه ننس اثرأ؛ي ترك الأب رحل 
 _r ره(رهم امريك
المصادرتتلك عكاز ووصمها الصادر، دل اتحال الإيان 

أ-صئائلإ.ا-ماخالتيث. 
اشالث،.راؤغ ْ~ 

الماء.حر — ٨ 

التاث.-نزت ١١

؛ا-خائعاثاأق.

٤—صرأالثيم<.
ب-ظغالئث.

الأتي.شح — ١٠
مأا-ئاورالخام.

الهز.؛ ٣١٠- 

الئءد٠قصف ٦- 

الئجر.حث ٩— 
مأا-غثدالظأن.

الشص.تلئ؛نتا — ١٥



صرامحي الخوا1راضح الْامجرتْريتات إجابة 

يقم)٦(اص>يفي م|جاة 
مقيئةحملة قى وصمه  ززنع مصدره الفعل

مئليمهالكتاب من إئاض  إقنلة إفادة اه١د

عثليممحلو القضاة ئولك  قئل تود رر
•ال؛ت من المصاث سنيتك  ققعلع سزتئ قزى

ملوم.الأمحئا؛ ش التمادي  هلما  ثناد ئمادى

إنادةفيالإءادة  إقغئة إغائ؛ أغاد

بنورالإعلامالعرس اهتداة  اثتمال ائتناء اهتدى

ط٠ومالأحلأقعن يآتاواراكاس الأّتهالأن  انفعلا استهانة استهان

الآحرينحقوق ء1ى التعدي تجور لا  قئل سد سدى

الأحلاقمكارم من الهموات غن التغاضي  ئماغل ئعاض تقاض
تلهعلى دليل أستاذه الaل١لب استمالة  انضعلة استمالة اّتئاد

رقم)٧(||مح>يك ُس 
الرباءٍة؛الأسال عمائر عن 4صدو صالي صاض ممتيث موصول ْتها يكل يمل آييع 

مدهشآ.ث؛او4 كان الذي الجندي حاء مجحمود. للتاس ميول ان4 إحأالذي الغتي 
•اكطتم ؛ي أخلصوا الدُن احب • ديتهم ستل ر ممحتهم ممرن الدئن أح 

)٨(يقم اه>ير؛ا للآ|جالآ 

يإينادإحنان الئاس اكشر بمذ يه فجيح الئرق دنن لبي إئا 
*ال؛؛ت شيح 

•كل ذا محنا الشيح مجنب تثدوا أن الأزعتة هذْ ش الأعربالناس ؛؛غ لقد 
المث:أعراب 

•ءإزا اسم محنمب ش الكون على ضميرمني نات توكلونصب. حرف ت إن إنات 
مف.مبتيءراوكون.ش: لأم اللام: لئي: 
بمحذوفمتعلقان والمجرور والجاد • الظاهرة الكسرة -مء وملامة د)في( مجرور اسم رمن: 

فىع،ءإأرفعخرءإنء.



^^وٍسء^ٍ_ٍطقحائ
مضاف,رص الظاهرة، الضمة الرنع وعلامة مرمع بدأ ئرف■ 

رت.الذل١Aالكسرة جئ، مجروروعلامة إله مضاف ت الشح 
بمتجادد٠جددد•

الكون.على بي جر حرف من: 
وهومضاف.الظاهرة، الكسرة الجن وعلامة مجروربرمق( اسم أممر* 

التلاهرة.الكسرة الجر وعلامة مجرور إله مضاف التاس* 
التتاهرة.الضئة الرنع وعلامة مرفؤع محر لحسار،؛ 

مثاله.مرمع إجمال على مسلوق امم ت إجمال عم. حرف الواوت ؤإجمادت 
و)رمن(.صفة جن محت ش إجمالؤإحان( اممرالناس من ه الشح أترك وجملة 

المت،:ش الواردة الماص 

المتعدي.رثعل( وزن على )ؤ'فآ للفعل )قغل( وزن عر مصدرثلامحر -ئرك؛ 
عروزن)ائنل(.رأحنن( للفعل وزن)إئعال( على مصدررياعي -إحنازت 

وزن)أئعز(.على راجمل( للفحل )إئعال( وزن ربامي مصدر ت جمال إ- 

له،ته< 



رابزمالواضح اكم الهوأرإء0او ت0رينات إجابة 

سا؛،رإص إجابه 

)١(رقم ااتمير؛ا إجابة 

ال حثمن نوعه 

وءدم4الممل 

الصال.ر الجملة

أووالسل د،أن( تقديره صح4 
والسل ٠١١٠٠

قجل*مصطور  حوف )ا(لولأخزثاناككتثاق

١١٠٠أووالسل د٠اأن٠ تقديره صحة 
والسل

خجل*مصدر  صرب الخادم>ممنأ 'مشناش )٢( 

هووايامل للسل المدرموثد 
السل

عاملعير مصدر  إهمالا )٣(أفتنالخامثله٠الآئاjث

هالقعار، المصدردال  عاملغير نمير  ثضاحة طتانصاط قأناط لك )٤( 

هووالخامل للعدد، المدرمين 
السل

ءا،لغير مصدر  محنإننا  الصحإنعافين أنعمت )٥( 

نعله.المصيرناص.نامح،  عامتمصدر  إنئاذأ المريقإنقاذا )٦( 

أووالسل دران، تقدير. صحة 
والفعل.ا،اء 

ممورغامت إنصاف رب(تئنىإنصامحالئئفاء

أود*أزاوالفعل تقديره صحة 
والفعلاعا1 

متء1 مصدر  الإهمال سالفلأحقاوتالإهمال
واجه

أووالفعل رأن( ئ تةا.يرْ صحة 
والفعلاما، 

>!؛١٠تقيئ  الئ-تمة نحرالوسؤالحوذي  ٢٩١
جواده

.نعله متات الصدرناث  مت ١٤مصير  إفاثة )•ا(إءاةالالهوت
هووالمامل للفعل، الممدرموثد 

الفحل
عاملصر مضير  إقالة )اا(أقلشلقالهاداثن

أووالفعل داأنأ تقدير. صحه 
والفعلاما، 

مت٥، مضير  ٠ >مأا(اونيبجثقاثاأ3





التان,رابزء النحراراضح امثآهاؤ المصر إمحال لؤينات أجابة 

(٤١امزيكدال|ا ^،_ 
٠يه( وهوضول )الميق( الصدر )معمول ٠ الغريق إمادق سرني )١( 
يه(*وهوْفمل )الكتاب( المصدر )معمول ال1ةثاب. قئدق ناءتى )٢( 
٠يه( وهومفعول )المحير( المصدر )معمول القير. بمالك يعجيتى )٣( 

٠يه( وهومفعول )المتللوم( المحير )معمول ٠ مروءة المئللوم ئضرق ( )٤ 
.يه( مفعول وهو )الحق( الصدر )معمول * الحق لقولك أكيرئك )٠( 
٠يه( مفعول وهر )الققراء( المدر )معمول ٠ لمواتاتث علتك أثثق )٦( 

هم)٥(رص 

الحائم(.المدر: )معمول الخادم. )ا(إكرامآ 
الزؤع(.المدر؛ الرنع•)معمول نقا )٢( 
المؤيص(.المدر؛ )معمول المريص. إمعاهآ )٣( 

ايار(.المدر؛ )معمول )؛(إظفاءافاز. 
المصاح(.المدر؛ )معمول )ْ(إفادأالعضتاخ. 

الهمم(.الصدبر؛ )معمول الهتم. امؤهاضأ )٦( 
(u_(u .النهلأء(.المدر؛ )معمول _؛

الك؛ار(.المدر؛ )معمول )خ(اغتحاءأاعان. 
الأيواب(.الماJرث )معمول الأبواب. قحا )٩( 

الناس(.المدر؛ )معمول الأاس. إنصافا ( ١٠)

اأةميلرقم)٦(مأجالآ 
هتك؛عمل مامل مصدر •فها كن في يتل ثلاث )١( 

•أبجهه الثو بمجي السراء. إءهلاؤك تنوني 
الناس.ش العالم نشر منك تحس 

الممل؛عن نائب والمدر فعله، عمل عامل مصدر على منها كل يتمل جمل ثلاث )٢( 
المذنب.صريا قراءءاليرس. 

المقومن.إكراما 



ادربمو؛ورءْاو ضنات إجابة صرامحي الواضح ادم 

رل|اا<او والسل دءانء •مدر والمير س ممل عامل ممير عالي منها كل تشتمذ جمل ثلاث 
والسل:

الكتاب.قراءثك سجني فأكيرتك. الغريق انقاذك رأيت 
العلماء.إكرام .>نى 

وجؤيا:يذوق والخر ناعك إر مصدر«ضاف •سها همركث البدا جمل ثلاث )٣( 
مخلمين.العلما؛ إكرامي • نشن على الكتب ترسك 
يدرأ•الأبناء محض 

)٧(رهم اصريك 

الفضولطلأس عن الثئز كئك إلا واضث؛ المقل أرى ا م
شمحالءتت

والتكرم.الفضل ء؛ن هو ءت4 يتض لما وترى يعنه لا ما الإنسان اجتناب إن 
المن:عالٍها احتوى الش للمصادر والهضاؤع الماضي 

الضائع الماضي المصدر

بمقل قفل القفل

٢^: ص اص
:كث ثث ثن

يئالن ظاك طلاب

قئا
ءى قشي المقول

المن:إعراب 

الكون.عالي صية ناغة ما: 

التعنبر.من؛لهورها منع الألف على المنيرة الضمان الرفع وعلامات مرفؤع مشايع فعل • أرى 
.^١٠١٠تةدير0: وجوبا مستتر صمير والفاعل 
الثلاAرة.الفتحة اكب وعلامة متمرب أول يه مفعول المضل: 

التعبوعلامة ■سموب الفضل عالي مععلوف امم التكرم: ءءلف٠. حرف الواو: والتكرم• 
الثلاهرة٠الفتحة 

أداةامتمحاء.إلا: 



الخاآ؛>إءْاو تْ)ينات إجابة 

الفتحعلى ضميربي • والكاف الذلاهرة، الفتحت اكب وملامة منصوب ثان ب4 مقعول ت ممك 
فىىءر[جرشالإضالآ•

.الثل1ءرة المنحت مسبم وملامة متصرب )كف( للممدر به مفعول التمز؛ 

المكون.ملي مسي جر حرف من؛ 
مضاف.وهو ، الئل1هر0 الكسرة الم وملامة يرمن( مجرور اسم • طلاب 

الظاهرة.الجرالكسرة وملامة مجرور إلا< مضاف المقول 

٢



الْيْهالهوم تْرينات إجابة اكامءارامحي الواضح اكم 

ئ|ه£ص؛ضص
)١(رهم اصريى إجابة 

الميميغير الصدر  الميميالصدر 

سؤال )ا(د

ي نشأ)٢( 

ملوان _(ir)

تول )إ(نقال

هست )،،(المهاية

هوان الثيانة

جهد تيهي؟)٦( 

ماد نمدة

ندم )ي(نثام
تحثة)٨( 

صرر )ه(نذئة

إدخال )•ا(ننحل

اما.ج نم.ج

)٢(رقم نحريك 

Lلثكلمضوطا الميمي مصدرْ  البمل

نجلس ظس'
•س

نذود ويد

ام>نم

ثهثحم امحر
م تللع

ثطمأن ظنأن





اليْهال٠صد تْ>دنات إجابة صرامحي الخوالواضح 

تالمن اعراب 

ومرالظاهرة، الفئة ١^^ وعلامة مرفؤع متدأ ت حن • ملها ما بمب الراد• وحس؛ 
مضاف.

صميرمتيت والكاف وهومضاف، الظاهرة، الجرالكسرة وعلامة مجرود إليه مضاف ت ظتث 
إله.مضاف جث محذ ش القح عر 

الذلاهرة.الجرالكرة مجرورياياءوعلامة امم الأيام• جر• حرف الٍاءت بالأيام• 
الaلاهرة.القمة ١^^ وعلامة مرمع خر •' معجزة 
اكلد،الكون ض أتربي فعل ظن: القح. على مني حرف فاءاتثة، الفاء: ظن: 

الأولوالمفعول ءاث*. مديرء: صمرمتتر، والفاعل المالمن، اكقاء س معا يالفح وحرك 
الأمن.محذوفمديره: 

١الظاهرة الفتحة التهب وعلامة منصوب ثان ي4 مفعول شرا: 

أاثا.تقديره: صمرستر، واسمها: أمرناقص، فعل ثن: عاطة. الواو: وثى: 
بمحرفجر محت م المكون على بؤر محمر وها: الثكون، على مي جث حرف منر: منهات 

•الجد 

الجروعلامة درعلى( مجرور اسم دجل: المكون• على مي جث حرف على: دجل؛ على 
٠أكنأ خر ومحاو.وف متعلقان والمجرور والجار الهلاهُْ، الكره 

عليها:اشمل الي المائي أنولع 
توعه المصدر

ميسغير مقيت  حنن

ُيمإغير مضيت  ظن
ميميرمضير  تنجزة

ذم



اصرامحه الجوالواضح والهيئةالْوة تْ)يناذن إجابة 

سأمهمهات إجإة 

يقم)١(|ص>يك  ٠٠٩١

ثنبتو  نوعيا وأسماءأسماءالمرة 
مهاالهيثة 

المارة

ثا،كا اّممة كتزةنوة،  را،وقااصادممدة،

امتثار مرةامم  اسنماره )٢(

امتثارة

ناد ٥٠٠امم  '؛آءرْ )أ<ح\ذ\ولأئص1
1^ال1ئب 

ئقا مرةامم  قئوة بجموء)؛(التيس 
عدرأالقديق 

أصاب مرةاسم  إصابة أصنت)٠( 
داجيةاصايئ 

تكن مرةامم  تكة

ft

وص قيثةامم  وثقة )ب(ثصالئيا؛وثئة
١^١٠١،

أثل نر؛اّم  أئة متتأثلة رب )٨( 
أثلأت

ابم( ٣٠١^٠ اضامة الزانكا  ٣١)٩( 
اتانة

رحفرح،  اّ*منرْ رحةرحة،  قعودقرحة رب ( ١ ٠ ) 
رحة





صرامحي الجرالواضح والهيئةااْل؛ق ت0)دنات إجابة 

نولول زلزلث

ثديي ودية

قذجع دين؛

يثرى سرث ثرتة

بمرح صرح صزحة

قيتح جمح جنحة

محم إنعامه

يممح ي ئئحة

محخ همخ ^نخةالفتي
شسا دب الأتي^؟؛؛ 

رقم)٤(اصريك رجْإجاة 
الثلار:النمل مءمن عرام مممحل ثلاث 

تمار.ف شكرا مجدة مجد العدوح«ااة. عر حنن 
سهرة.المماب على سهر 

الثلاثي:الشمل من مثن عرام سل جمن ثلاث 
ماتمتقالج؛ان.المتأتل. رقنأ وتف 
الصالخن.بيرة مار 

ء؛رالثلاثي;من مرة مرام سل جمل ثلاث 
انطلاق.الكل اممللق ١^^٥٠. هذا 

انقضامحة.العتاب انقص 

)٥(رقم اص>يدا إجابة ُلآُ 
لهاولا علتها لا ييونوا ذماما مزيتي يعمحئعلون لا فئئإ يإن 

ؤنيالها—يا kIJسالي وحثوا يننزو النعدورعني ومنه ئلموا 
يمح

واعداثيثاتركوني وبجتي، يبكم اللي العهد على حق\ظ\ وضرتي موالاتي شددن لا كنتم إن 
والدمأ.العهد حقظ من يمكن ما اتل ئهاوا صفوتهم، إر صمي من تقلوا ولا 





^(١٥١رابيد الواضح اكحر ارْثتؤإإقسام دْئ1|ت إجابة 

استققسام ضها0 ؛يبمام 
القتالخةزصخ اكاعل اسي )١( 

الماءلاسم محل 
ؤٌر)١(اصريك 'اجابة 

ثومها الكلمة

صالختصيغة  ممم
فاعلاسم  المؤمن

ميالتةصيغة  صدر

مالغةصيغة  ثقور
صالغةصيغة  ئثام
فاعلاسم  ثئتاب
م؛الغةصيغة  حسود

م؛الغةصيغة  حمود

فاعلاسم  مختال

فاعلاسم  ماثلا

فاعلاسم 

فاصلاسم  مترادف

ميالغةصيغة  دران

مالغةصيغة  خزان

فاعلاسم  نمين
فاعلاسم  ئمحر
لغةما صيغة  هماب
مالغةصيغت  اوJ١د

فاعلاسم  مواس

مالغةصيغة  نجما



ااْسوأاقسام دْوونامء إجابة 

يقم)٢(اص>يفي 

تالماكة صيغة دل اسماء الإيان 
صدمآ.الماق ولا نئورأ4 الئاصب ولا رحأ، الناجث تجئ لا )١( 
وايض•حءدأىا-ي جايت ثلب )٢، 
•بمنح وغاد تمنح، واد بى المرء تغلو لا )٣( 

يأصراربيثر•ال؛نابم الئادق، ايابلص حتر )٥( 
)٢١(يقم 1ص>يوا مس 

٠٥ تالفاعل اسم  الفغل
ناع ظاد تلوى

قاع ناع ّحما

قائل دائي وعت

ميعا شيد أذائ
ثاعل ص«اد محلا
ه!
ص ثحال احتال

محا
ءى

نئثا. اثثلأ

ئشل مستفيم انقام

ئاعل ظالم ئم
ئاعل يام خار

مِممعا
م/، ئنتعدى انمدب

تقتع اصثلقى
مئعا

ءى موتظ امثو

شا
)/ِ مجن أنث
ه،
ص ممثت اخثت





ال0أسقااقسام دْ)ونات إجابة ^(١٥١رايزم النحر 

ممرالإتلأفلJالوالإظء^ل سمهلخاله المتلاف  يتلأف

لخير0متمها الش النعم 1تعد.اد الني ممر  عنداهقهبنوض المنان 

محيالماصمغوض 

ننان

ممدالثنح يلمهالولديفراح  ش
ممرالخطاء محمودالMهلا٠  مع>لاء

الشرممر  شكورصور المؤمن  صبيي

الأغياءتمكن.واجدون ئغن )٦( 
اصا3كاأنث أببلاث )٧( 
المحا.راق الخاتن )٨( 

)؟(اش؛ُاغئادارث.
.وءد٠ أحوق نتجر ما ١( )* 

قم)٦(يص 
٠أثوابا اشرا؛ را(اكنىكاس 

ص.الخائن أحث لا )٢( 
.٤٢المزتجن )٣( 
ميول.ِخ اللذ )٤( 
١متحارك، الكئيم )٥( 

يقم)٧(أامح>يفي 

ناءلءاملءءلس:)ا(ثلأثجثلفىكتئهاام 
اسموالا.إني الكث. الدارمون نحن 

وءاJك.مخالفا أيلتك لا 

نمالها:ممل محاملت مالخة همرلإ•سهاصيغة ينل حنس )٢( 
اص.أموال الأخاذّن من تكن لا 
١صاحه مهمازأ أحب لا 
وتعالى.صحاته الثقورالذنوب إلى ثالجأ أذنت إذا 
١المشين دعا؛ سميع اه 

وعرضه.لديه مشرئ الرئة مواطى الخذي 

حمملصامل فاعل اسم منها كن م يتل امحى  ٢٣١
ءاشورا؛؟أنت أصائم ٠اق١رواااكتابأنت. 

حازأماءرصايه.عالم هذا صاحه. شاو رافع \ثمدق 



التاتمح,رابيه الحرالواضح ع0سءا اقمام ت0روناس إجابة 

)٨(رقم اصريك إجابة 

صْمح>؛؛كديرلإمس
ب.إمابالآ.ظلتالآوة:

الأزص.جوادة ناهب الئارس )١( 
الظام؟.الضمة الرنع وعلامة مرمع بدا الفارس؛ 

الaلاهرة.الضمة الريع وعلامة مرمع خر ناهب؛ 
وهومضاف،التلاهرة، الضمة الرني وعلامة مرضع نله الفامل لاسم فامل رجواد، جوادء؛ 

إله.مضاف م سل' ي الفم عر بن ضمير والهاء 
الئلاهو٠.الفتحة مب وعلامة منصوب الفاعل لاسم به مفعول الأرض؛ 

اليب.صخ الجاهد معليع ما )٢( 
الثكون.على بثة تامة ما: 

الثلاهر0.الضمة الربع وعلامة مرضع بدا م*؛لءعت 
الخم.مد سد ومحو الثلاهر0، الضمة الريع وعلامة نله الفاعل لاسم هرضع فاعل الجاهل؛ 

وهومضاف.رء، الaل١٠الفتحة نص؛4 وعلامة الفاعل لاسم متصوب به مفعول •' صخ 
,١^١١،^؛ الكسرة جئ0 وعلامة مجرور إليه مضاف الطيب؛ 

ضب^ )؛ ٠١٠١١)٣( 
.الaلاهر٠ الضمة الرح وعلامة مرضع بدأ ؛ العاتن؛ 

ارaل١هر٠.الضمة الريع وعلامة مرضع خر ' راك 
وهومضاف.الثلاهرة، القتحة نصبه وعلامة مممترب رراك( المبالغة لصيغة يه مفعول صحته! 

.التلامر٠ الكرة جره مجروروعلامة إليه مضاف الأشرار؛ 

مح؛وب.إحوانه مر الكاتم )٤( 
الثلا٠رةالضمة الريع وعلامة مرضع بدا الكاتم؛ 

وهومضاف.التلاهرة، الفتحة نصبه وعلامة رالكاتم( الفاعل لاصم منصوب به مفعول مر؛ 
والهاءوهومضاف، الaلاهرة، الكرة وعلامة مجرور إليه مماف )إخوان(؛ إخوانه؛ 

إليه.مضاف جث )؛ ٠٠٠ثي الكسر على ضميربي 
الذلاهرةالضعة الريع وعلامة خرمرضع معوب؛ 



يقم)٩(اص ®ْأجاة 
الدمربه تجيء ند ما راهب ولا منيتي ثجين أن حاش ا أنا وم

قرحالست«ت
وحدثانه.الدم نوالب يخثى •من ايفا ولت الموت، يهاب من مك 

المن:إج 

الكون.على بٍأ نانة ت ما نلها٠ ط بمب الواو• • وما 
بل.أ.زثع محل المكون»ي على صمرمؤ أنا: 

المحدوثت.اياء على المقيرة الضمن الريع وعلامت تبر*رفؤع • حاش 
الكون.عر مض وضب مصلر حرف أن 

الثلاهر٠.الفتحة التهب ويلا،ة بران( يتهرب مضاؤع فعل ثح؛ر؛ت 
ظهورهامن مئع المتكلم ياء مل ما على المقدرة الضمة ريعه وعلامة ُرفوع ناعل ت منيتي 

•إليه مضاف جن محن يي الكون على ميني غمير والياء المناسة، ياء بحركة الحإأ اشتغال 
.هحاشااالفاعل لاسم يه مفعول م~ي( تحين المؤول)أن والمدر 
الثكون.على مئة ناشة لا: ططفة, الواو: ولا: 

فاعلهفاعل وهواسم الئلا٠رة، الضمة ١^^ وعلامة مرفؤع حاش ملي معطوف اسم راهب: 
صمرمسر.

•أراهب٠ الفاعل لاسم مفعول؛٠ مب محت في الكون على مض موصول اسم ما: 
الكون.عر مض تقلل حيف قد' 

الظاهرة.الضمة رفعه وعلامة مرفؤع مضاؤع فعل ي؛يء• 
•أبميء• يالفعل متعلقان ومجرور حار به: 

الوصولصلة الدهر( يه يجيء أند وجملة الثلاهرة، الضمة الرفع وعلامة ِرفوع فاعل الدهر: 
الإهماب•من لها محت لا 



اص(ص الخوالواضح ااْسفياقسام تْ)|1ات إجابة 

وعملهالمفعول امم )٢( 
رض)١(امريك /_ 

المشايعفعاله  العاصيفناك  المفعولاسم 
 1ُ "ُ

يوجر ام تأجير

يوور يزو نأددر

أثل نأقول
يذد بذئ مذول

بمن محل نمول

قد اقر الثثر

بمال قول النتاش

بمأ ض نشوء

نيئ بذئ ميول

ثنت نطول
سء 'خ تنثؤع

يوب وغب *ودب
تدثر وأد نذئدر
ثوب

>؛'
رب مرب

بمش أم منم
م'ء.

يشق س منساه

رض)٢(اصريك 

نائبللمجهول؛ المبني فعله عمل المفعول اسم )عمل محنته■ ننروفه عنت هل>ا )١( 
الفاعل

المجنيفعاله عمل المفعول اسم رعمل التاريح. ؤتب في سرهم نذثورْ ايطاد هإلأو )٢( 
ءسرهم'اا(>الفاعل نائب فرفع للمجهول؛ 

نائبفرغ للمجهول؛ المني فعله عمل رتثيأ( المفعول اسم )عمل نمندة* الثراغ متأ أنا )٣( 
•.ش^^لأن( ألهما عالي ورمفدة( رالفرلغ، وتصب المستتر، الضمير الفاعل 



|لْشوااصام وْرينات إجابة الوامححاكم 

بتله١٣المفعول)تنئمة( اسم رصمل ني أمواJهلم ثنممه الئجاJ على )٤(شي 
القاعل)أنوالهم((.نائب رفع للمجهول؛ المني 

 )o( للمجهول؛المسي فعله عمل المفعول اسم )عمل الئلالم. في أيديهم نئللمه الناة يئدم
)أيديهم((.الفاعل تائب فرفع 

المجنيفعله عمل المفعول اسم )عمل أوماله. ماله في ثقام، ريل على ئص لا )٦( 
٠المستتر، الضمير الفاعل تائب زغع للمجهول؛ 

المجنيفعله عمل المفعول اسم )عمل يالتماد_،. المفاجتين النجال أسدحرن ما )٧( 
المتر(.القمر الفاعل نائب نفع للمجهول؛ 

المجيفعله عمل )ئعثلى( المفعول اّم )عمل ثويا. الئثاء في ئعئلى الفقير ايثهاخ أشد *ا )٨( 
(.وهو)ثويا( يه •فعولا ونهب المتر، الضمير الفاعل نائب فرفع للمجهول؛ 

)٣(رقم 1ص>يفي مجؤ4' 
بالعث.نجودون أنتم )٢( يزمرالأمد؟ نرؤع أنا )١( 
•يها نمرور الممدبمه )٤( ٠ محايا مؤول صديقي )٣( 

)1(اوبؤنغومنه.)ْ(ادئزدئخاتم؛الثرر. 

الأسد؟يزمر نرؤغ أنا )١( 
يا.مؤولمحا صديقي )٣( 
يالثرر.تغاظ المنزل )ْ( 

)٤(رقم اصرص إجابة 

ممهنث  الألماهرش الخامل المفعول اسم 

متدأعلى معتمد  نموفة)١( 

ميتدأر علء هعممد  )آ(ممئلوءة
متدأء عاو معتمد  ثقن)٣( 

)؛(الممئود

رهم)٥(اصريك أإجابة 
ف؛هحدث الإعلال  المفعولاسم 

)مقوون(؛فمارت نلها١ الئحح الثاكن الواوإلى حركه ملت مقوون، أصله 
•المامحين التقاء من لكيلمى إحداهما، الواوان؛ هما ساكنان، فالتقى 

)ا(مشون

)ئدزب(فصارت للها؛ المحح الثاكن الواوإلى حركة ملت، ئدوب، أصله 
ألفا.فئلث، الأن؛ بحب، فالها ما واننتح الأصل، الواوبم، تحركت، 

نداب)٢( 



صرامحي الواضح الخد |ل0أسفياقسام تْ)ينات إجابة 

سإرصاسمضانثهمع(؛ص
القاءالساكين،عن لكخالص احاوهما نغذف الواووالياء؛ هما؛ ساكنان، 

الضمة.وكسرت 

)مأ(نح

كارث)تاو.ّون(١^^١؛ نف،حوكةاواءإراص امدندتون، 
القاءالماكين،من لكمحلص  ١٠٠^٢١قغذف الياءوالواو؛ هما؛ ساكنان، ثالض 

٠الضمة وكسرت 

ر،،نبثئ

سلبت،ساكن؛ منهما والسائق واحدة كلمة الواووالياءش اجتمعت، متنوي، اصله 
كرة؛النون ضمة ثم؛لت ضارترسس(، الياء؛ ش الياء وائءمتإ الواوياء 

)نص(.نمارت 

)ه(نمم

رتمش(.نْارت ألما؛ سلمت، ملهاؤ ما واشح الواو، ئغركت، اصدمقثو،  تقم)٦( 
)المختار(.صارت ممالبت،الفا؛ ملها، ما واقع الياء، تمكت، أصدالمخثر،  )ب(اانختار

ساكن؛منهما والمامحق واحدة كلمة الواووالياءش اج؛معت، مثلووى، أصل 
الواوضمة نمت، ثم )مثلوى(، ضارث، الياء؛ ش الياء وأدغصته الواوياء، سلمت، 

رمئلوى(ضارت كرة؛ 

متلوي)٨( 

)٦(يقم اصريك 

مقيئة؛جمل م للمجهول المبيه الأيال من المفعول أصماء 
-ال؛كثثوين. مقروء.لكتان ا- 

محيون.لمهيب ا-  مقا؛أ.لئ.لأْ ا- 
_الأمتاذثعاةو. امء.منمي اللتن لحاكم ا- 

متعثلمالنايق -كلام  مندوب.الليل ام م- 
1مشين لتمام ا—  نلقى.والدع الأهواء أهل -كلام 
مكتوب.السد رمحد ث-  ١مفتوح الاجتهاد اب ب- 
مثونط.لسح ا-  ممات..القوال 

ّه مريا>الحركة ير ك- 

)٧(رقم 'صدئك ُلآإجالآ 
اسا'

 Mرهم صريك ا)Y(

شدأ:جمل ووضعهام،  s^JuJIاللاز،ة الأسال م اءالقعوين 
.، CPتئغوص المرص . يب. خمأؤوبع لكتاب ا. 



_اكيتتادإك.سلحممقر؛يي. -العالإ 
علة.نئضوب المتاثق — هئوئان. إلتث نهقي ث أ- 
سمممط4..الخمود إليم. للوصول كام]؛ م سار لمنزل ا- 

سوعتم.-النامي _أثقامذإررنذانفياسة؟ 
شدد.انمي يوم جاء . الميرمة. إلى مذهوب؛4 لكرل ا- 

)٨(رقم اص>يكا ُلآإجاة 
متيأ:٥٥تمئولبمصثيكون امم ملي يتلممتملثثئه1 ثلاث ر١( 

مني.-القمر •مروءة. -القالة 
مضيع.التايع لعالم ا- 

لازمأ: ٥٥يكون بمءٍث تمعول، ام ض *تها ممضدثث يتل ثلاث 
-الكرّؤرمجالوسط4.. ظ\ تحت منيل لئجره ا- 

مخلى؛)ال(:يكون بمصث قتل٥٥، مامل مئثول، آمم م؛هاعلى جمرئسيذثث ثلاث )٢( 
حاسر.وض -المح محمود. حالمم لمهيب ا- 
١مجنثب أحلاهه لد.ءومة ا- 

رادا•تجردأمحن يكده بممحث ئدبم4، قال سول اسم ممشدثلمتهاعلى همي ثلاث 
كتابك؟امترو. - جيأالمنافق. محمودة ا م- 
وجئ.عر اه محي حق مضيع ا م- 
مفعول:مراسم سل يتل أنتع )٣( 

أحوك؟مسوق هل مرورحاصداكاس. ما 
١أحلاه محمودة ريل معيد بالحمتل. مصون العلم 

ُسظتُلآبم:امطعولياياث»اءرؤ، يتل^٠؛)؛منها )٤(ثلاث 
يرمه.الكسول -ماحانثل كتابه. صديئك قارئ ا م- 
٠الجثة ممتؤع لمتاقق ا. 



اصرص الواضح الخد ء;ءاك;ا أجابهضناتاسس 

يقم)٩(اص 

الأهداب؛في 
ب_إمابالأ.ةالتالآيت:

را(اكلاتننئقوصتياحئ.
u^l الذلاص0.الممن الر؛ع وملامة مرمع منيا لرن

الثلامة.الضمة الرنع وملامة مرفؤع خر ت مقصوص 
ورالهاء(:وهومضاف، التيامرة، الضمة ارنع وملامة مرفؤع ناعل ناتب )جتاح(: جئاحئ: 

إله.مضاف جث محث ش ٣ ملى بي محمر 
الروح.حممق منروقة ما )٢( 
الكون.على بت ض حرف ما: 

الظاهرة.الضمة الرتع وملامة *رتؤع بدا • منرولة 
وُومضاف.الثلاهرة، الضمة الرتع وملامة مرفؤع المر مد محي فاعل ناب حشتة: 
١الذل١هر٠ الجرالكسرة مجروروملامة إله مضاف الرمح؛ 

)مأ(النتئىهثااض.
ضميرمستترالفامل وتاب آحر0، على المنيرة الضمة الرم وملامة مرفؤع بدا المتمى؛ 

ّ)هو( تقديره؛ 

الثناهرة.الفتحة النصب وعلامة منصوب ثان ه مفعول هشاما! 

ُلهر.رهابذ نثغ المتكلم، ياء مل  ١٠على القدرة الضمة الرتع وعلامة خرمرفؤع احي: 
إله.جرمضاف محت ش الكون على ضميربي والياء المتاسة، ياء يحركة المحن اشتغال 

ضيرأ.^١:^ شدة )ا(محمحم 
ضميروالكاف؛ وُومضاف، القناهرة، الضمة الرتع وعلامة مرفؤع م؛تا.أ )منزل(: مئزمحم: 

•البمع علامة والميم إله، مضاف جث سو' ي الضم على بي 
الئلاهرة.الضمة الرتع وملامة مرفؤع خر ؛كنوة؛ 
ني\ذحز على بؤر ضمير و)الهاء(: الظاهرة، الضمة الرتع وملامة مرفؤع فاعل ناب اراذئ؛ 

إله.مضاف جر مح!؛ 
١الaلاهرة الفتحة الثما وملامة متصوب، ثان يه عفعول : حريرا 



الشنقاقسام تْئغات إجابة ^( ١٥١رامحي الواضح النحر 

(١٠ام>يكؤهم)مس 
بالخنرنذمحوراتئى نس نمت ولب حصاتله نذثرمأ عاس نن عاص ما 

*اليتت قمح 
كانتومن ؤتحرك، بجد. يثي كان ؤإن حقيقة مآ نليس صة وشمائك احلاثه كانت من 
الشر.هم؛ حسائه كان ؤإن -همر يهو حنة؛رصية وشمائك اخلأك 

المن:إعراب 

الكون.عق مهم، نهم؛ حرف ما: 

•١^ ض ض ماض تحل ءاس: 
•ناعل رغ محت ش المكون على مهم، موصول اسم من: 

)هوا•• تقديره متتر، صمير والفاعل الفتح، عالؤه مني ماض خمل • ءاش 
الذلاهر٠.الفتأءة انمب وعلامة منضرية حال ط،وما؛ 

ورالهاء(:الئلاءر٠، الضمة ريعه وعلامة المفعول)مذموم(مرفؤع لاسم فاعل نائب حصاللة؛ 
الالوصول صالة حماتك( مذموما وحملة)ء\ش • إله مماف جث مح}[ في الصم على مي ضمير 

الإعراب.من ( ^٠٠٠١٠
وتلب•وجذم ض حرف ت لم القح• على بة عاطفة، الوارث ولم: 
٠الكون جزمه وعلامة ي-للم( مجزوم ممالع خمل ت تثت 
•فاعل رغ محت ش الثكون على مي موصول اسم مذث 

صميرستروامم)يكن(: خملممايعناتصمجزومعلؤرتضمين)نن(معهم،الثرط.، يفذت 
١ءهوء .ير.: تقادحوازأ 

م)هاوكورأ(.متملقان ومجرور، جاو يالخر؛ 
رهيقمحذوف الشرط وجواب الظاعره، الفتحة اكب وعلامة منصوب )^؛٠( حم مدكورأ: 

الل.كور.



اكان.رابرم الواضح الخر الْسفي اقسام تهر|يناذن |جابق 

اكاعوباسم المتثهة اكفة )٣( 
المفئهةالئمة عمل 

)١(يقم اات0>يك 
الثثثهة:الفمان 

تللق،-ميتا، صحح، يم، محير، قطنا، أديا، ودمأ، هماما، ميما، قصيحا، الرشيد، 
مئا.حنن، نديي، بلغا، الجنيل، 

(٢١يقم أمريك 
المثثهة:الفمان 

متارك.متمون، أغمر، اعتر، حضراء، صراء، )١( 
نئ.بجت، ئدل(، خبث، )٢(حسن، 

ميل،ثليل، نمير، أصمر، أحضر، أحمر، زاهية، غجر، صلت،، حاد، جميل، بديع، ٢٣)

ى
)ه(رتلا،صلا.

اض.را*(ارئأيد، 
ادا؛ل.)ب(الأحس،

اشلن.)٨( 

)٣(رقم امريك ُ؛لآإجاة 
الثثثهة:الئماُت، 

النتع.القنب،، التؤيد، العبير، مقرئ، نهل، ين، 
^٠؛٠١٠١١آمماء 

الشاردة.الئانرة، آجر، دال، ءلاهر، 

)٤(رقم امريك أ؟'إجابة 
تمقيدة جمالة مر موصومة الملكورة الأسال، مر الثيهة الصفاأث، 

ثياده.صم، الفرم، • الدنيتة المالة ال؛لاو-ؤ فهم 





صرامحي الخوالواضح اوْسقااشام ضنات إجاد 

.٠١٠٠٧١يئرته المح طي 
ءاممت.أنها إلا بكماء هي 

العمياء.

)٧(رمم 'صريك (جابة 
مميدةجمل *ي »وضوء* الموهء الثبهة الممات تدران 

الكتاب.هال.ا هراءة س صمم؛ لعالك 
نيا.الثمرة هذْ 

٠بعجوزاحدب مررت 
شكا.المؤمن يكون لا 

التزق.من حذار 

يمثل.الحارص 

أشهب.الفرس هذا 
ساءالناعراض يكها تكون أن لياك 

١أمول بكلب مررت 
الحثا.تول عن احرس كن 

ستثارءلا الغضان 

رجل-عز اه فاحمد شيعان كتت إذا 
•شرس حلمه المنافق 

ملأن،الحوض 
ذكي.الكل محيا 
ناضج.عاقل الأمج هذا 

مذموم.الملر الخي 

)٨(يقم امريك ُلآُإجابة 
لعليف،ثمنة، ضخم، ءالّب، توي، نلس، حزل، ذكي، لين، عفليم، الصقاتاسثهة: 

مجمهل، عفيف، 
صادق.مترقي، مصممة، ناتئ، مشرقة، شاف، راثعة، ت أصماء

)٩(رقم 'مريك ُلآ*إجابة 
الإعراب:س العمول دموئع الأ«ث،لة قي الئثثهة الصمة عمث 

هوفاعلا النثثهة)كير( الممة ورف، هو)ماؤء(، فاعلا النثئهة)عيب( الصمة رقعت، )١( 
)ءم.اثت(.

كلمةالمثئهة)مريع( الصمة ومرت هو)حزارثها(، فاعلا المثثهة)الثاJيدة( الصمه رثت )٢( 
بالإضافة.كلمة)الأفكار( المثئهة)قري( ١^؛ و.تئت يالإضافة، )ال٠اJو( 
وكذلكالتمييز، ٠^، أد سوالمفعولية على كلمة)حلقا( المثئهه)ءجيس،( المنة وصست، )٣( 
التمييز•٠^، أد المفعولية شه على كلمة)ممرأ( الخثسهه)*لييل( الصئة مست 

المذبجة)اثئ(التفة ونحبت بالإضافة، كلمة)الئلباع( الثئبجة)كريم( التفة ^ت )٤( 
ص.عر كلمة)أحلاها( 



رنموب(المثئهة الئنة ومأت يالإصافة، )المحشر( كالمة )الهكه( الشثبم< المنة جرت )ْ( 
الإضانة.كلمة)الثرة( 

)كريم(المشثهة الصفة ورست الفاعلية، على )جوها( كلمة )لمليف( المشثهة الئثة رئعت )٦( 
الخامعلى كلمة)ايا( 

التسز.على كلمة)طاعآ( الثثثهة)الئزق( المفه شن )٧( 
)الدمم(المشثهة الصفة ونصبت الخاعلية، على )ظتثه( كلمة )اتكاJر( المثئهة الصثة رس )٨( 

التميز.على )عئرة( كلمة 

(١٠دهم)اصديك هْإجالآ 
الآي4:الأعثلة في ئثثهة صمة كث ثعمول اعراب ني الجالزة الأوجه 

الخاعلية(.على والرنع الفعولثة، شه على اشب )يجوز ثنه. الكريم هوالرجل هذا ر١، 
الخاعلثة،على والئذع المفعولثة، شه على التمر أزجه: ثلاثة )يجوز • النتن ترير الفاتن  ٢٢)

والجث؛١^٠٠(.
اوعلىالمفعوله شيه على التصب همات ت )يجوزفيهماوجهان • يمه الكثيرهماهرالسليم  ٢٣١

التميز(.

شبهعلى والنصب الفاعانثة، على ١^^ أوجه؛ ثلاثة )يجوز الندم. ثبيل الكلام المليئ  ٢٤)
والجربالإصانة(٠المفعوليه، 

<١١١رهم ص لإ؛جام 
باب)لمح(:بن ينالها مثثهة صمة على مما كث تشثمث جمل ثلاث )١( 

_اسالبضءتردروّه..الشاءرتلرببالأٍللأل. 
بتجاحه.ثيح لنامح ا- 

ياب)!وب(:م ينلها ثغثهة صقة متهاعلى يئشلأكث جمل ئلاث 
-رايتوادأبىأفيكلأ،هؤحلقه. ز نهت -المؤمن 

ئالؤعءحان ^، ٧١٠١١-

د)ةرم(:ياثي)قيح( مح. س قئلها ئثجهة صمة على منها كث يئتؤد جمل ثلاث 
رجيحا.قولا قلت لخد - نجح. هذا -يعلك 

الألب،.لخليب نلث، إ- 



^^(١٥١رابئ، الواضح اكم مؤمحيما الْسفي إقسام تْرونات إجابة 

•مرضع معمولها ثثهأ، صقؤ عالي هتها م تئشث جنل ثلاث )٢( 
.حضر النأية - . ، ٧٧ئى لخلب ا- 
ّير0.يطيء لكسول ا- 

تموب:تسولها ، صمت؛،_^؛، مالي ممتمث جمل ثلاث 
الئددقأولأ*الرجل —أجل، ^٧■ بميل لبري ا~ 
سا.نت أ- 

مجرور:تسولها مشمهة، صفؤ ملي ممتمث جمل ثلاث 
.^،١^١٥الرجل .هذا ٠الماiقءاJظالطع. 

-ال>سمسهلادرمح•
جرءتممتتما منها ثل م المثثه4 الصفة تممود يكون جمل ثلاث )٣( 

-أتتالسيقماةه.ئوادأ. الشجاع -هر 
نهلرأ.المد و ه- 

(١٢)رقم 'لمحزيك 

الإعراب:في 
ارجمل1لآت؛ةتإعراب . ب 
.١^١٥كبرة بلادنا )١( 

 Iضميرميتيت ورنا( وهومصاف، التل١هرة، الضمة الرع وعلامة مرفؤع مثتدأ )بلادات محلادنا
إل،.مضاف جث يض* ي الثكون عالي 

وهومضاف.القمة الرنع وعلامة مرنؤع محر كثيرة■ 
١^١١هرة.الكسرة جرء وعلامة مجرور إف مضاف ت الخيرات 

اثنؤددث:أّا'.)٢( 
الظاهرة,اكم؛ن الرقع وعلامة مرفؤع ميتدأ الئدوت 

الظاهرة٠الضمة الرح وعلامة مرفؤع حير * شيبي 
٠الثلاُرة الفتحة اكب وعلامة متصوب تمييز أ بآمأ 

)مأ(وزاس؛تيه.
اص.ش  ٠٣ناص ماض سل شق: 

الظاهرة.الضمة الرقع وعلامة مرفوع )يق( اّم الخلي: 



اا0ستفيأشام ضان إجابة اا؛انيا رامحي الداُلح الم 

منصوبلفظا مجرور حيررلس، )من(؛ • الكسر على زائدمتي م - حرف )الياء( بهتن: 
محلا.

وهومضاف،الظاعرة، الضمأ وعلامة مرضعللممة)لمشئهة غاعل )ئيل(ت ئتلة؛ 
إله,مضاف جث محت ش \إحز على محميربؤر ورالهاء(: 

المكأتجوب.)،(الثن 
الضمةالرفع وعلامة *رفؤع ميدا اللض• 

الظاهرة.الكرة حر، وعلامة مجرور إف مضاف ت الميكة 

الظاهرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع حر ت تجوب 
)ه<اضزظ4ممتوم.

الثلاُرة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع بدا الثكز: 
وهوالئياهرة، الضمة الرم وعلامة مرفؤع رالئكس( المشثهة للممة فاعل )حالق(: حك: 

إله.مضاف جن محت ي عر\إ0وأ ضميرميلإ ورالهاء(: مضاف، 
الaلا٠رة.القمة الرفع وعلامة حرمرفؤع مذموم: 

نمحد.^١٥ التميق )٦( 
الظاهرة.القمة الرفع وعلامة مرفؤع بدأ الحلي: 
الئلاAرة.الكرة حر، وعلامة مجرور إله مضاف القواد: 

.الذاا٠ر٠ الضمة الرفع وعلامة محرمرفؤع : سمحي 

(١٣)رهم امريك ُس 
الشاعر:يقول 

الغبميزول الجم ونسن يرصه يي نجرول هندب 
الشاعر:ري2ول 

يسلوكلام ذ يلثلؤج-ه ين قشيء ير الإن بمي 
الشاعر:ؤمول، 

بام،واضر،الأم شيمتي يغير ا ما؛ لن4ؤإس 
الأول:البيت شمح 

هد.تخيع ما فكشرا وتممه؛ الشخص على الحكم في يهما غيرمعتد وتحافته الجساو ضخامة 



اهان(رامحي الواضح النحو ه ء^إإه اقسام تْوونات إجابة 

نيعشمأ يكون وتد وسب، حب في ءظ؛ما تؤى جيم في ميلا الرجل فقديكون المaUهم، 
وحسه.عتله ش يمْة ساوى لا جيم 

الأول:المن إعراب 
الفتح٠على ميي يالراتل شه جر حرف رب: 

محلا.مرفؤع ئ)دب( بدامجرورلففلآ مهرول: 
١^٧^.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع خر سمين؛ 

وهوالئلاهم0، القمة الثفع وعلامة مجرفؤع المثئهة)سمين( للمغة فاعل )عنض(ث عرصة: 
إله.مضاف جن محت ش  ٣١على مي صمئ ورالهاء(: مضاف، 

وهومحلا، مرفؤع  ٧٠٥١مجرور بدأ )سمين(: اللهع. على بثة ءاء1فة، )الواو(: ونجين: 
٠هف^أاد^ 

الئلاهمة.الكسرة الجن مجروروعلامة إله مضاف الجم: 
وهومضاف.الثل1همة، الضمة الرفع وعلامة مرفؤع خر مهزول: 

•القافتة مكون يلهورهأ من منع القدرة الكسرة الجر وعلامة مجرور إله مضاف الختب؛ 
هي:والثالث الثاني السن في الواردة المنمهة الصفات 

نهل•ثن، ظلق، من، 



)لْشؤآاقسام ت0ئ؛نات إجابق ^(١٥١رايزء الواضح اكم 

امحيلامم )٤( 
)١(ُلآأجاة 
تاكقضيل ا،ساء 

ألص،أحنن، أممد، أئهم، اقدر، أقد، أتيح، احنن، أقد، أنير، أحنن، أبمد، أحمظم، 
أي.احن، 

)٢(رمم رصريك لإإج1م 
أمظةأري،ة قمح 
الشاليد س-طك خر الأمن تمد الص والمس العاملة اك إن الفر( اليد من ض اسا )اليد 

شدها.ولا الأمة من كقيد الكل إر وتركن الأحد على نعتمد 
وتعار،سحانه الحق له مم بما تانعا المرء كان إذا الخضؤع( وشرالمقر المتؤع، )حيرالغي 

ثهورغناهم، لأحل لطانهم لحاصعا للاغياء التجئ كان يإذا الض، فهورأعرمنازل 
القتر.دركات شر 

شدياوالمائل ر يكون الذي العداء نار إن الميلة( ر التعادي من باحرق الفتيلة ر النار )ما 
المسالة٠ر النار تفعله لا ما الميالة أفراد ر وتفعل أوارها، 

يخافهمرة لأول التخوف المهول الشيء يرى الذي إن رؤية( له أكرهم الأسد عر الناس )أجرا 
وفرادء.تليه ر هيبته فقالت، نفسه به أنت، رؤيته، اعتاد فإذا ؤيخثاه، 

حكمه نوعه اّمالءضيل

عليهيالمنفل  IjJuوالإيان وئدكيرئ إئرادة يجب 
مجردرأ؛-)بر(ا•

والإضافةءجثدمن)أد(  ألدم

تعدهالإيان وعدم لموصوفه، متلايمت4 يجس، 
عالته.؛المقفل 

نخر؛)أد( الخلتا

مليهبالقفل بمد0 والإيان وتذممره إفرايْ يجب 
-)بر<آ•مجرورّأ؛

ئمدمن)اد(والإضافة خثر

تندهالإئان وعدم ، لموصوفه مطامته نجت 
يالمقئلظ4.

نثر؛)أد( ،^١

وعدمها.الطامه يجورقيه  معرفةإر مضاف  مر



رامحزء١٥١٧الواحح الخم اوْسفياقسام ته)|1ات إجابة 

٠وغوب المطامه نه تجوو  ننرقةإلى مضاف  ،ء
م

عاو4يالئئئل تنده والإيان وتاوتمئْ إثراده نجت 
سهمددأي-مح،■

ثمد.ن)أد(دالإس أحنن

عالبسيءيالمغضل والإسان إئرادءرتدتمئ، نجت 
.جوورأ.طئا•

والإصالةس)أد( شيمنا  احرق

^؛4يالممقل بمده والإيان وتذك؛رْ إراده يجت 
ىمددأ؛اءذ؛•

ثيئدس)أد(دالإئلأ اصي

٠وعدمها المطامة ن4 يجوز  سرقةإلى مضاف  أجرأ
٠وعيمها المطامة ة4ٍ يجوز  معريةإلى مضاف  أم

.وءدمحه1 الطامة يجوزمحه  معرنةإلى مضاف  الخل

)٣(اصزيكدة|اهْإجالآ 
الممضلاسم  الفعل

أجدر يار

أخثى حيى

أحور خار

أجي جئذ
احضرارأأشد  احضث

اهراحرآ تأم
أحلى خلا

أثتإه«الأ أهمل
أحول باد

انجدارأأمحن 
اشد اقترب
اواءأأم  اقنع

أحض ءر
أحير حبر



الشؤآاقسام تْئونات إجابة اصرامحي ص ادم 

ابتل ينل
اجدع باغ
اجهل جهل

أجس جثا

امإنحلا٠ اعش

الجن لجن

شدة:جملة منهاش ارسة 

الاس.أجهل الئاس مود لما التلقف 
الثمر.مجالس احلي الكتاب قراءة 

)٤(رقهرامريى رجاة 
!؛!<؛١١الضمائر عن الإخار 

هو:

ئوأةذا؛ض•
توص'و'م('

صأ؛ذإابس•
امرأة•هيأئذر؛ 

هما:

أقفذمئاث<.هنا 
وجلتن•أصلا ئما 

هلمأصذماش.
همأصثوج1و.

ُ؟م<أصت؛ىءءدمح•
سأصثبماء•

الأس•أجض النافق 
الاسءرولدط,الأءأحئ 

ئوالأكلأ•
الئجال.هوا،ذذ 

المفر.هي 
١صلاهن( النساء)أو: اقفلا هي 

>الئذثان(.الأكلأن هْا
الزجال(.أشلا >أو: الزجال. ائفلأ ئما 

ةمالأصلوذأ.
أفاصلمهم(.)أو: الزجال أقفلا هم 

ئزالففايأت.
اشاء(؛٠فليات الن-اء)أو: أطلا ئن 





السقااقسام تْرينات إجابة التاتمءا رامحي الواضح الخد 

رض)٨(|ص>يك مس 
الدر:الض 

حماة.فهما عثتو»\ بما قنعا نن 

المؤنث:المش 
حماة.الثعاJيان نهما عندهما بما قئنتا نن 

تالمالم المدؤر جح 
حماة.الأنندرن قهم عندئم بما نئوا قس 

)٩(يقم اصريك 

)ا(اثالأفذاأ.
المقالي.أنتا 

النذLJان.اشا 

الأكالون.أقم 
القضاليات.أنتن 
أءزإوانبم،ّ ٧١)٢( 

ن٠٠ن١مم٢^كم•
اثناثلأمظ؛)٣(هذا 

ارت،(.JUaالحنش )ائت اثالاات،. احس هذْ 
الهللأب،(.أحمتا )أوت ١ ال؛للأم، احني هذان 

اكلالات(ؤنميا )أر: ^٠١ ٧١٧١سأتن
الطلاب،(.أحامحن )أو: الهللأب. أتى هؤلاء 
نيا>ت،الأابُت،(.)أو: اتنالطابمح،ا هرلأ، 



(١٠يقم)اامح>يفي 

متمأ:صميرأ رالإ تمحل ام مر منها سلاثث يثل ثلاث 
•اللرهم أتمرس الدينار 

هو)انمرهم((.عاله والثفئل هو)الدبمار(، رالثقفل 
يوصف.من ممداس 
هو)يوصف((.عله والمقفل هو)صبي(، )الننمل 

التمة.من أغالى الذب 
)التمة((.هو ءاو4 والئفئل )الذب(، هو )الثنئل 

اسأ؛!اهرأ:بملكثثتمأئيىاممحلراني 
الاتقام.على ثائر من ت الحلم أجملا أحد ما 

الاتقام((.على ثائر رجل محن هو)الحلم والثفئل أحد(، أي من هو)الحلم عله )المغفل 
بلدتكم.ش منه التال ب أوسع نمر من ما 

نمورفي هو)البستان والمقفل الآحرين(، بلدان نمور في هو)السنان عليه )المقفل 
بلدتكم((.

•^١٢ محت ت؛ي المكب يته في أحس دجل لمي 
عالم((.ين ش هو)المكنة والمقفل رجل(، أي بتت في هو)المكتة عله )المقفل 

(١١)يقم اص>يفي 

ُلآم>؛هافيالإءزب
تالآسن المثالين ءإعراب >_< 
الإّكممرئت.من نئانا امحث الق1هرة )١( 

الaل١٠رة.الضمة الرفع وعلامة مرفؤع مسدأ ت القاهرة 
هوالضميرفاعلا التفضيل اسم رع وقد التل١هرة، الضمة الرع وعلامة مرفؤع خر أم؛ 
المر.

النلاهر0.الفتحة نمبه وعلامة منصوب تمييز •' سك1نا 

اللمكون.على بي جر حرف ت من 
متعلقانوالمجرور والجار التلا٠رة، الكرة المم وعلامة -)من( مجرور؛اسم الإّكغدرية؛ 

د)امحر(.





^.٥١رابثة الواضح الحر اتلسمءا الْسفي اشام تْردنات إجابة 

القناهرة.اك1ءة نصه وعلامة متصوب لأجله مضقول ت ئكرمآ 
اهوا.ت مل.يره مستتر، محمر وناعله الئلاهر0، الضمة رسه وعلامة مرنؤع خر أمرت 

١درأصر( حازومجرورمتعلقان له؛ 
الئكون.على بي جن حرف من: 

ورالهاء(:وهومضاف، الغياهرة، الكم؟ جن0 وعلامة يرمن( مجرور امم ث )شتم( سمه؛ 
إليه.مضاف جر محل ي الكر على بي ضمير 

الثلاهرء.الفتحة نصيه وعلامة منصوب زمان ئلرف حين؛ 

•تقدير؛ محميرمستتر، الفاعل وناب الaلاهرة، الضمة رنعه وعلامة مرنؤع مشايع يل • يئثم 
ولتها•أحين، بإصافة إليه مضاف جز ِحإأ ش الفاعل ونائب النعل من الفعلية والجملة )هو(، 





ال؛انيارامحي الواضح الحر |دسفياقسام تْردنات إجابت 

القأ؛ققلت مانلها، الياءوانفتح تحركت اصد)تجرى(، 
ضارت)نجنى(

نبري جرى

ثثقلذ املث

)تقوم(مانلهاضارت الواوإلى حركت تقلت )تقوم(، اصله 
الأنبحب نلها *ا داننع الأصل الواوبمص ت«ءركت 

)تقام(ضارت ئتبترالفآ، 

ثمام أقام

محاالياءوانفع  CfSjpJ)تفتل(، عروزن )نم( اصدت 
ألفانمحا؛سيت 

تم ش

نلها؛اكحح الئاكن إلى الياء كسرة مفت )نقيق(، ت أصله 
)نضيق(كارت 

تجء3، صاق

نبجل لإل
نمحا،المحح الساكن الياءإلى كرة نقلت )نضيد( اصاله 

)نصيد(سارت 

صاد

- نذصل يصل
الصحيحاثاكن الواوإلى حركة ملت )نئلوف(، ت أصله 

الأصلالواوبمب ه؛حئكت )نظوف(، ئمارت قتلها، 
)نظاف(القأانمارث قملث الأن١ •اقتلهايخب وانفتح 

ظاك

الفا؛قمليت ماقتلها؛ الياءوامغ تحركت )مصظتد(، ت اصيه 
()؛^]١٥كارت 

اص3لاد

- تئلهر ظهر
نلها؛الصحيح الساكن الواوإلى حركأ ملت )ثتوخ(، أصله; 

وانفع٠١الأصل الواوبمب »تمكت )متوخ(، تحارت 
)متاخ(نحارت النا؛ شت الأن؛ نلهايحب 

ئئاخ أناح

- تئرب قرت
^انب(،نم،مىاتراوإراثاكنابحثلها،

ماوانفع الأصل الواوبحب أتأمكت )نأرب(، مارت 
)تاب(كارت ققيتألفا؛ الأن؛ بحب نلها 

ناب آب



|دسفيإق||،1م وهئ1ات إجابة ^١٥١رامحي اكم 

نيلهاالممح الماكن الواوإلى حركة نقلت رتتود( اصك: 
نيلهاما واهع الأمل الواويحب تحركت ضارت)ننول( 

ألنالمارت)تعاد(سليت الأن بمصي، 

؛تاد هاد

ألقا؛مميت ثلها؛ ها التاءوانقتح ثمآكت ت)،ادى(، أصل 
كارت)تأوي(

نأيي أدى

. نقد مد

حادثاهإدءامالصاظ؛ن)_(، أمل:  ،ء،

سر
ٍه

ص

■

نتخرج اّتخرج

رض)٣(|صويفي هُ|جاة 
تائة:جمل رضعهام ع ضوط! واوك1ن اسآءالرعان 

اماب.م النبمث هذا ش • وا-ع نجادالكلام 
المعارف.نجتع الموموعت هذْ والماتمن. لانقرا» النتثوصش أنثئ 

التكئما.صدبمي؛ي رمحين كانكلأمالغفضشواحار«• 
الملم.اهل رحال نحى المجد 

ثنقت.دار ليت الدنيا 
اوألثم.إلى صدبمي ١خذني 

ييتك.المسانين تتزل 

المصانين.نست الفندق 

الجمش.ص الجل 
للائأ.٢ العالم 
•فوتهة فلمهلين ش أقيمت 
■للبلاج ننئش الميص أدخل 

(٤١رض اصريك 

المكانراسم •كان، اسم ليت وهي )قتالت(، وزن على ®نكزه(: الفنل )بن كلمة)تكانة(: 
منءتكنءهوهننكن«.

الواوحركت منت )غونة(، وأمنها؛ وزن)نمنلة(، غلى اكانا(ت الفنل )بى )مكانة(ت كلمة 
تتلهاما وامنع الأمل الواويخب سركن رتكونة(، صارت نلها؛ الفحيح الئاكن إلى 

•كان.اسم وهي_محا_; كارت)مكانة(: مميتألنا؛ الأن؛ يخب  أحسا



صرامحي الواضح ادم اا0،سفياقسام إجابة 

)٥(رهم اصريلآ ُإجاة 
حملةش الزمان اسم  حمالةش المكان اسم  مضيرء البمل

نحرنالمهللة 

المجتهدين

الكسولمحزن المدرسة  حرية بمرن

امحادننانالزا:رين الئسنزائائامحن نادة ثديي

شاكلم مشاهدهللأب 
الفجر

شالملم مشاهد*للامه 
الماجد

مثاهاJة

اللموصمجتغ الليل 
الحاصمين

اجتماع ■٠

الثلهرممنثاكلأمد اليابالزوارمن ممزفث 
الخم

اصراف يتصريا

)٦(رقم اصزيك 'جْإجاة 
انسل(:وزن مالي عان كن»تهاام جمل ثلاث )١( 

الفن.ترني المم شاطئ • داّح الملب مدا 
للخاطأ.مشغل ش تعمل محي 

1شل1;وزن ض زمان اسم مما كن يثل ثلاث )٢( 
صاحا.الأمان نوعد اليالة.  ٧١٧١مهط 

لأ\.ص زئ 
المثعول;اسم رزن محلى عكاز اسم •تها كئ جمل ثلاث )٣( 

Iالمدية ساحة السافرين متطلق • الجرة أحت المسافر متلفي 
اللماء.صدور الملم متمر 

المفعول:اسم وزن عر رمان اسم مما ق)؛ مؤ ثلاث )٤( 
غدل.المامين متْللق الزوال. بعد المانين منش 
اليوم.المكر مجت»ع 



^مح1محنءءًث^^=ءٍسثثلأثقئامح
يقم)٧(اصزيك 

تالشام مول 

المخنجا منهاش وعنت درعا المئى يها نضيق نازلة ول_نب 
الشام؛مول 

نثخودالمنى داو قئ الأرض دمي واصلا جمالك وين إن الناس دفي 
الئاثي:المن شمح 

يزاللا من الناس في فإن لك، وتنكروا الناس سك إذا فزادك 1لى سيلا للناس تجعلن لا 
والعزة.الكرامة أراد لمن متأى الواسعة اللأي و»ي مخكأ، رادا يحتاجه لن واصلا 

لءرابم؛

محذوف.بخر متعلقان جادوعجرور • الناس ش نلها• ما الواوحب • التاس وى 

المكون.عر بي جازم شرُل حرف ■ إن 
لها.محل لا اuىة التأنث -اء والتاء الفتح. على بي اض ثعل وثن: 

شالفتح على بي ميرمتمل ص والكاف الذلاتمة. الضمة ينعه وملامة مرمع فاعل • حمالك 
.إو4 مضاف جر محل 

١لaلامة.الضمة رثعه وملامة مرفؤع بدا واصل؛ 
محذوف.بخر متعلقان ومجريي جار الأرض: ؛ي عك. الواوحرف الأرض: وش 
المحازوف.بالخر متحلقان ومجرور جار دار: عن 

التءل.ر.س؛لهورها متع الألف ملي القدرة الكرة جر، مجروروعلامة إليه مضاف القلي: 
الضمةرفعي وملامة مرفؤع متلءا متحول: 

امحن•م أساءالمكان 
)المقعل(.رزن على ادئنج 
وزن)تقةل(.على قثثل 









|إيسءاتفو ااق|فة ا1تْوونات |جاية )\ؤنءساالخو_ 

)٥(رقم امزييا أجابة 
نوعه المشتق

عاتلأ

4ذمتصمه  y
فاعلاسم  تاهرأ
عثسمدصمت  حنن

مقيتصفت  حلما

مكاناسم  توضع
مكاناسم  نداثلن
مثعهدصمت  ميما

صيغأمالغت سطاء

تالنةصيغة  دالا

اّمئعل تجئا

تسولاسم  نشعونأ
اّمثأءل ظ

ناعلاسم  سائس

فاعلاسم  راض

اٌمتئضءل أسى

تفضيلاسم  أذص

اّمثاءل داهية(اللهاة)جهع 
تالغةصيغة  مادأ

تفضيلاسم  اثق





ال،ائت.الجنودالماحق مجتتع 
ئجث،غالأثةأو«.

القامة.مر يهم نجث،غ الأساتذة 
ثاثة؛جمالة اا|سااداام السل من الضوو والمسرالممروام رالمكان الرمان امم 

مساحا.القراءة نماد 
•أستاذه يدي ين اكلال.لأ يتعال 

عتلم.أستاذكم مر نمالكم 
الأقدمئر.مر نطاد رأيك 









واسيال«نةو,ما ييينات إجابة ص رص الواضح اكم 

نتهوص:سالم علم •تهاينع *إدامثث اسم )٤اثلاث 
الخر*حمويون.ض المامن إن • المفلحون عم القض إن 
الاواءيإرالهدىكالا*لي4.إن 

*دود:٠^٥٠ تش >ته1 مرثث ي4 الشوو هئب ثلاث )٠( 
•كقاض ملأت • صحرايثن بميارمحا تجاوزت 
الماء.على باض عاندت 

ممدودت٠^٥* مالم ، ^i>lعتهاجح قث *اصحاي اسم جمل ثلاث )٦( 
دنتة.ءٍن الإحصاءات أصحت *سدة. الإنشاءات اصمت، 

ملثدة.اصمتاالمماوات 

)٧(يقم اص>يى ^،_ 
كئابان الرمني يلمس يحير ابمح ّنرج الدئا ني مك-ان أم 

اممام،.ولالمك الإنان ,>!_ جلمى وأفضل الجواد، صهوة الديا في عزة الأنام؛ أم 
المن:اعراب 

وعومضاف.الثلا٠رء، الضمة الرفع وعلامة عرفؤع بدأ اعز؛ 
الكمءالئلارء.الم مجروروعلا*ة إله ضاف ت *كان 
الئكون.على بي جر حرف ن،: 

اشنر،من؛لهورها آحرء*غ المملوءعلى -مءالكسرة وعلامة مجرودو-)في( اصم الدنات 
تلئان؛)أعز(.والجاروالمجرور 

وهوضاف.اكمةاكلاهرة، الرفع وعلامة خر*رفهمع نرج؛ 
الaل١ءرة.الكرة جرء وعلا*ة مجرور إله ضاف صاح؛ 

وهوضاف.الaل١هرة، الضمة الرفع وعلامة ُرفوع بدأ محر؛ عاؤلمة• الواو؛ يحتر؛ 
١ال3لاهرة الكسرة -مْ وعلامة مجرور إله ضاف جلس؛ 

ومجرور.جار لزمان؛ اش 

الظاهرة.الضعة الرفع وعلا*ة خرمرفلع محاب؛ 





^^سييتنء

والشيمالغلق حني ايثان؛ تنينه ئرادره يخشى لا الئاليمؤ تهز 

الشمائلحسن ذلك وهو•ع 1^، يخشى ولا الجنيل بملي الكرم شديد ميم الممدوح ،؛يا 
ومجاياء.حلته بشيءش لايعاب العشر، ميم 

المتالأوJ:إعراب 
الصدر.هلهورها من تثع المنيرة القمة الرفع وعلامة عرفؤع مبدأ ت كلنا 

فيالكسر على مهي محمير ورالهاء(ت مثنى، لأئه الياء؛ جرء وعلامة مجرور إليه مضاف يلتوت 
إليء.جرمماف محن 

الظاهرة٠الصمة الرغ وعلامة مجرفؤع خير ٠ عياث 
•القح مر مض ماض فعل  '•ثم 

فيالكون على بي صمير و)هنا(ت التلاهرة، الشمة ١^^ وعلامة مرنؤع فاعل ئقئهما' 
•جرناي رغ محل ش والجملة • إله جرمضاف محز 

الكونعلى مض صمير والألف. الثون، نوت رفعه وعلامة مرفؤع مضايع فعل ستوكئازث 
ثالث.خر رفع محل ش والجملة فاعل. نائب رفع حل مش 

الئكون.على مثة نافية لا: اكع. على مشة ء\طقة الواو: ولا: 
المكونعلى ميي صمير و)هما(: القدرة، الضمة الرفع ممالعمرفؤعوعلامة فعل يعروئما: 

مقدم.مفعول،4 ضب محن في 
راع.خر رفع محل نر والجملة الaلاهر٠. الضمة مك، وعلامة مرنؤع منحر فاعل غائم• 





جْوااْرأ؛ونحواكالمشؤوؤل تْ)ينات إجابة 

يقم)٢(ااه>يك ®ْإجام 
يسالمايكر جمع جمجها ائم عب  الكلمة

صفةولأ علمأ نس  علام

صمة قفر
والمؤنثالذم مها يتوى صفة  محل

)تحلى(موص الذي )تحلان( وزن على صفة  م

)تحلى(موص الذي )تحلان( وزن على صفة  ٠لان

ملمؤنثلأطر ناطمة

ءاتل.لمدو صئة لمت  شائق

^14علي 
بالتاءمختومة صث1  علامة

بالتاءمختوم علم  متاؤية

موص)تحلأء(الذي وزن)أتحل( على صقة  أغش
مؤنثهصقة  ممراء

والمؤنثالمذكر لها يستوي صفه  نصوح

الدروالونثهلمها سترى صفه  عضوب

موئته)تحلى(الذي وزن)سلان( على محقة  نئان

)٣(رقم اصرص إجابة 
مالم:دم حح مما مرثن الفامل ناث جمل ثلاث )١( 

سابالمجرمون.المتمون. محاب 
المموهون.بمرم 

سافيلإمءااممحضاسثرىلم:
ناجحون.طانا أييعون • تجلون أدلواللم 

المداهن.طْ على مرت سأ ثلاثون 



ثدقرمحالمأ:جح جمئه بملح لا اسم *تها همرثل  ٠٠الضول جمل ثلاث )٣( 
الشجرة.الطمن سير • الجل صعدت 
لٍلى.•تشه جاءت 

)٤(قهر يص 

حليل؛النالسن في لة نجيلا أرى دلا الكريم حلأن الناس أرى 
دلو_ر؛- ئنلسن قد ثما - ومالي يكرنا الم-يشردى ء-ظاء ادي ء-ثل

الناسرأيت يإني المال؛ من ئث ش وأنا الر يجيء ش الإنناق من أكر رابمي تتمبي'إا لا 
وسووماليخل ييتجنون ييواحونه الكليم يولدن 

الأول:الين امراب 
التعدر،هلهورها من منع احرم عش المنيرة الضمة رنعه وعلامة مرنؤع ممايع نعذ أرى: 
اران1ا.مديرء: ضمرستر، والفاعل 

الذلاهرة.الئتحأ التهب وعلامة متموب أول يه ش٠ول الناس: 
وهومضاف.الئلاهرة، النتحة مب وعلامة منصوب ثان ء4 مفعول حلان: 

ااثلاهرة.الكسرة جرْ وعلامة مجرور إل< مضاف الكؤيم: 
السكون.على مستة ناشة لا: الفتح. هلي مثة عاطفة الواو: ولا: 

ماوير،أاتاأ,ضميرمتتر، والفاعل الثورة، الضمة الرفع ُضادعمرفؤعوعلامة فعل أرى■ 
الثل١٠رة.الفتحة نمب وعلامة متمريئ و4 مفعول تخيلا: 

ّمحذوف مقدم يجر متعلقان ومجرور جار له: 
السكون.على حرمتي حرف ش: 

والجارالال.كرالمالم. بجمع ملحق لأيه الياء؛ الجن وعلامة د)في( مجرور اسم العالين: 
بالجر.متعلقان والمجرور 

مجحثني وخرء البموأ من والجملة هرة؛ ١١٥١١الضمة الرغ وعلامة مرنؤع مجوحر ميدأ ت خليل 
٠ل)أرى( ثان مفعول نمب 



اكالمجْوالمؤنث ؤتوابمإل ت0)دنات إجابة صص الخوص 

إحاةتْرإبمات

ايايرالمؤنث جمع ءيوايط 

رم)١(اصريك إجابة 

محالمامؤنث جمع جمعها جواز محبب  الكلمة

ُال1اءمختومه لأJها  حديقة

بالتاءلأعهامحترمه  صقدعق

ستذلا لما صفه لأئها  محر
المقمور؟التأنيث بألف مختومه لأنها  نعمى

لاتتقز^٠١ نمم اّم لأيها  ثيب
باينلاتتقزمقدرة أصماءما لأنهامن  اينيذص

المقصورةالتأنيث بألف مختومة لأنها  حنش

ممزلا لما صفه لأنها  مح

بالتاءلأنهامختومه  حمزة

المقعرلما اسم لأثها  محئب
مختومه؛الت١ءلأُها  نيارة

الممدودةالتأنيث بألف مختومه لأئها  تداء

يموثثخذإ لأئها  شناد

المقصورةالتأنيث بأف مختومة لأنها  حش
مختومه؛الت١ء^٠١  قهامة

رم)٢(امريك ُس 
سالمامؤنث جمع جمعها امتتيع سيت  الكالمة

تكسيرجع لها حماميه،،ع لأنها  مصتاح

)قنلأن(مؤثث )قتلى( وزن على لأنها  صديا



اصرامحه الواضح اكم ||السالم جْوالمؤنث وئواباأ؛و تهؤينات إجابة 

صمت.ولا ظأ ليت لأنها  همس

)أمحل(تؤئث« )تحلأء( وزن على لأنها  ص

)محلان(ثوثث )محر( وزن على لأنها  حثدى

تكسيرجح لها سع حمامين لأنها  محثلاس

نكيرجح لها مى حمامين لأنها  ينمور

)أضل(مزيث )محلأء( وزن على لأنها  هيماء

)أمحل(مومث )سلاء( وزن على لأنها  محراء

)محلان(*وستا )محلى( وزن ملي لأنها  هلمأى

)محلان(•وقث )محر( وزن على لأنها  نلأى

لمدقرعاقل.لأيهاصئه  قائم
)كيرجعع لها سع ب حما لأنها  عميت

ليقرغيرصامامم لأنها  جدار

)أمحل(مؤيث )محلأء( لأنهامروزن  عئواء

)٣(دهم 'صديك ُلآ|جاة 
الب ًايجبأدصنفىسكل جمعجمعها  الكلمة

جمع لممحا مؤنث 

انمنصحيح ثلائ النردامم لأن  النتم• ثلاثأأوجه يجوز  حجرات حيدة
الئاء•ضهوم  للقاءوالإنكانوالإت؛اع 

انمنصحيح ثلأمً النرداسم لأو  القتحيجوزنلاثأاوحي؛  عرثات ءر>ة

الظءمصموم صاكتها  والإّكانوالإتاعلأقاء

الينصمح ثلائ اسم الفرد لأة  الفتمت أوحه يجوزثلاثة  قدرات قدرة
القاءمضموم ماكنها  والإّكانوالإتاعااهاء



اكالمجْءايؤم |بمنواوربمل صلات |جابة ء^ا اكاتيع,)امحي الواضح الحر 
١^٥^٥٠لأن  ايبمعم ءت؛ه تكض ئجب  ثغمات قحمة

انمنثلالإرصحح المقرئامم لأن 
الفاء

ايبمعم ب قح ثجب  ريان زمحة

انمنثلالإصحٍح الغردامم لأن 
الماءماممهاثوح 

المبمعي ءٍتبم فخ يجب  عقلان

انمنلأنالقردامثلألإ٣؛ 
الماءماممهاشوح 

مرالبمعءي؛4 سكتن يجب  ص دزرة

انمنصحح اسمثلالإ الفرد لأن 
ّاىهاءكورالماء

المنحأرجه؛ ثلاثت يجوز 
للماءوالإسكازدالإباع 

يئدات بند

التتنصحح ثلالإ الفرداسم لأن  كمامقترحت إيتاءانمن يجب 

سنيالممد

سجرات سجرة

الفردصفةلأن  البمعمر ءيت4 سك؛زر يجب  صاليان صله

انمنصحح القرداسمثلالإ لأن 
الماءساكنهامضموم 

المنحأوجه؛ يجوزثلاثة 
والإ-نةانوالإتاعلالفاء

صريات

انمنلأزالفردامءثلالإنمل 
الماءمايهاشوح 

البمعمر تكٍنرءي؛4 يجب  عودان عودة

انمنصحح ثلامي الفرداسم لأن 
الماءّايهاثوح 

يجب»عيهم،سم صثرات صخرة

انمن Ijrثلامحة."القردامم لأن 
الماءساكنهامقترح 

مرايبمعءي؛ه سكمر يجب  حمرات حترأ

انمنتلالإصحح اسم الفرد لأن 
الماءمايهاضوح 

الجمعش ب فح يجب  حنرات حسره

انمنصحح ثلالإ اسم الفرد لأن 
الماء•قمح ماكنها 

مرالبمعمنه هح يجب  عنوان عزوة

انمنثلالإصحح القرداسم لأن 
القاءمقتؤح صاكثها 

مرالج»عمنه فنح يجب  ثaلنات نئلن0





الئكون.عر بي م حرف غن: 
فيالمكون على بي ضمير وها: الظاهرة، الجرالكرة دحملأم بنن مجرور اسم معايهات 

■أفتش* بالفعل متعلقان والجاروالمجرور إله، جرمضاف ُحل 
والفاعلالعلة، حرف حذف على أُربي فعل ح}،• القح. على بثة  ٠٥١٠١۶الواو: • وح}، 

:!^،١٠٠ممويره: متتر، ضمير 
اللمكون.على بي جر >رف عن: 

تيلقانوالمجرور والجار الظاهرة، الكرة الجر وعلامة مجرور؛)عن( اسم عثرات: 
درغت(.

الاس

للتاس

التاص

الذلاهرة.الكسرة الجر وعلامة مجرور إله مضاف 

الكرة.على بي جر حرف اللام: 
ااحرأأ.•معلقان؛الفعل والمجرور والجار الكرة، الجر وعلامة باللام مجرور اسم 

قوا



صرامحه الواضح الخم اأترهأ،،يوج0وع ضنات إجابة 

س.ابمأرس^محبمتا 

)١(رقم اصريلآ ُإجاباق 
نئرده التكسيرجعع 
نلك تلدك
ءب؛م قدناء

نمن؛ يرنقا 

م آثار

غتل أعمال

الخض الجنان

ظلل أملل

UIJI النداثل

المر المدر

بمل آبميال

حير؛ حير
مبمة غزالم
ء1ت ئاة

يثاء اييت
ميء
س مموش

الئاغ ١^٤١
الناثر النيرة

الدكي الأذكياء

صح أصثاغ
ائرن الألوان
ائِ ء.

حصر



اهاتمورامحي الواضح اكم 
اصقر صم

ازرق يذق

الحجة الججج
الئليلأ الئلوال

ءر»آ
ئمثال سائل

نابين ثوايت
الدخرأ الئ.محائر
اشة المائي

بان تثاة

م ندا

ااتونحسوجْوع ت0وونات إجابة 

)٢(رقهرامديك 

1اب

وكاا*سءر

الكلمة

ممحزاللاميمض)ئايل( على)ئمحل( لعاتل وصف لأنه  أنمحاء مح،
اللامصحيح )ئاعل( على وصف لأن4  بء

ء ناء
عر)فاعالة(اووصف اسم لأنه  بدامحع بادئ

)ياعلة(على رصف لأنه  دواء دامة

)قومحل(على اسم لأنه  ثواكب ثوكب

زائدةندة ثالثت حنثأ رياعي لأنه  ثثائب كنمة

زانيةيميم وء *سد رباعي لأنه  ندارس مدرنة

زائدةيميم *سدوء رباعي لأنه  تثابر بجر
زائدةوءبميم *سد رباعي لأنه  تكا:ص بكئنة

زائدة*مدوءبميم رباعي لأنه  يعنما 

تضعفءٍر للمدح، *فيد )لأعل( بمض )ثمل( على عائل لمذقر لأنه 
ولأنمداللأم.

مريق





|1تونح1سرجْهع دْ)ونات إجابة صرامحي الخوالواضح 

كثي؟جمع  امياء أسلأء

قلةجع  ارصثة أسلة

يقم)٥(ام>يك هْ؛جاة 
الممكنةالجموع  القرد

أصلاع- أصلع - صلؤع  طبع

ب،.'كثةثنا  كاس،

.<١^١٠. ئنث1ء  شريف

أمس_موس نص
س

أمحر-أن،اد-محود نثر

صْإجاةاص>يكدما)٦(
إعلالمن مها حدمث، ما  تكسيرجمع جمعها  الكلمة

نلها؛ما وامتح الواو، تحركت رمتوة(، أصلها؛ 
*ملمت،ألفا

تساة ناس

ملها؛وانقتح.١ الياء، تمك0 رمدى(، أصلها: 
ألفاسالت، 

ندى ئدتئ

،)مئاعل( الياءبعدألف وست، ، )ءaلايم( أصلها؛ 
همزةالفرداسلمت، ش زائدة ندة وكانت، 

بمعكا 

يقم}٧(اصريك مس 
ا»ؤاءلاا(.وزن )على ت •داع* ينع *ذولأ* 

علىحملاك، اللأي الداعي ما تقوو: اف1ءلاا، وزن على عاقل، ض لملائر، وصف كلمة 
صنعت؟ما 

تاسلت(( )عروزن ت ٠^( جمع *دعاة* 
كصاب.الخير إل الداعي ت قول اياعل(، وزن على عاتل، لملاثر، وصف ت ءداع( كلمة 

)٨(رقم امريك مس 
مقيئاناعل( بمعنى اثعيل( ورن على عاتل، لملاقر، ومن،، ا'ءنلأء'ايقردفي أن الثبب 

واثخلأء(.اعظماء( ومناموجودثي اللام، ولا.عنت غيرمضم،، أواللام، للمدح 



_رامحي الحوالواضح |1تونحسيرجموع تْرينات إجابة 

جنع1ءظام| ي مرجود وهذا |ئزم|، باب من اسل( رزن عالي لمنة جمعا مكرن *بمال• أئا 
ُءظم*،دضمجددأفيريخل••

يقم)٩(اصويى م|جاة 
هي:العام، ارلغم للعام اللام، انامءصحح لزن العيرض جمهمع 

أئلتأج،عصأ.ّثل: )ا(سانح: 
أغ؟ىأبءازأ.ءثل:لأ(ئةل:

هيام»س»ي..ثل: سال: )٣( 
جمع»كاولأ.ُاثؤاهلا أصاهل* جمع وأصواهل* أناشر* جمع أئداشز* ٣،؛ ي؛و•' رأ، 

(١٠)رقم اصريك ُلآًإجاة 
هي:اومعثئها، اللام، صحح اسماأرّفق أمحل* لزن امحسيرض جمهمع 

*صصك،ُجمع*ضيضُ•ئل؛ )اآكش؛ 
ءشم،.جمع #^٠١٠١ مثل: رآ(س: 

.أثديي٠ جمع ُرأشداء* •مل: آسلأء: )٣( 
•أمحام*جعشم* طل؛ )؛(لعال: 

(١١)رقم اصريك لإ1جاة 
ئخالمأالخثلوب من ١^^ كيس 

ميننيالرماة عرص دئمبمي 

كلمن تربي لها رجمكي جاب كل من الممايم، بي أحدتت أن يعد ا١رجوالجاث 
وصوب!حدب 

نحايامي ائشنى تبدما مس 
نشايناالئنوف من أحد مخي 

ثمرداتها النكيرجمهمخ 
الثتلب الئظوم!
محنا مخال

الئاس ارماة

مغثة بغث
السف السيوف

تقرب مقارب







واسضتاتسق إجابات وئا اسمماححساما 

نكرة تتى
نكرة توان

يقم)٢(اصريك 

•!عرفت؛واككرأ نكرة، المعرنة جعل 

.فجرة يوق الئفمور عري ( ١ ) 
.بمان ش الورد، ئئتحت، )٢( 

ص.)م1(ننىكوصأثاث 
الثاة.قشاب دح )٤( 
\موض.طٍب ء1د رْ( 

تلميذ.ظل حفت )٦( 

.حجرة نقف )٨( 

)٣(رقم اصدص 

وهاب، العادة ولاحت،لاح اكلر عيد بثاتر وأتت أيامه، ونولت رمضان شهر انقضى 
قربان،من اه إلى يه تتربت ا بفرحة طاعات، من حملت ما بأداء جذلة الزمتتن تلوب يي 

فييتسابقون بل اليوم، مدا في الثعلر زكاة إخراج ين يتقاعسون لا الموئون، هم وهؤلاء 
محلتهنيهيثن رمضان صمن اللاتي النسوة هن يهزلا♦ مثقل• دءائل معدم فقير إلمح، كبمالها 

حالهنولسان يممتا بممالن بقدومه، المهتين للضيفان منازلهن محيجهزن مد، أجمل لامشال 
كاواكب عيادتلته، على وأمحا ساء، بيوتا واملأ أهالسا، علسا احفaل رب،، يا يقول: السعيد 

الوامع.فظلك، من جنيلأ ثوابا 

رقم)٤(اصرص ®ًُاجام 
ي-خربلا نن عنى مي كثرت طن لبينة تالمدبق إلا الخيل دما 

ئفئنصنك فالغنن وأعضائها شنامها حنن غير ئشاهد لم إذا 

أحد؛كثرتهايغترن ولا مدافنه، ي المخلص اكدبيق ىد١رة ونادرة قليله الجط.ة الأصيلة الخيل 
بمتة.ليت الخيول هد0 أكثر أن بمرق الخرة صاحسما فإن ؛ ٠٥٧١٠انم 





امضا'اءيام ص ؤقائفة ضنات إجابة موع؛ اص رص اراضح الخد 

تْرئاتإحايه 

ااض0يرأحكام من طاقفاد را( رقم 
المستتراكمٍر  mmmiأ

)١(يقم اصريك ®ْإج1لآ 
الكون.ثاهد بن رى مما الظر أئبم ( ر١ 

.مهش( ظم الاسم تأءرأ أن يصح ولا الأستار، واجس، - هئا - المستتر )الضمير 
.أئاك ني ١^ تشارك ى المرأة )٢( 

نيالوجد المرئيت المرأة تشارك ٥^١،؛ جوازا، المستتر الضمير مكان ءل١هر اسم وضع )يجوز 
اصماله(.

.ئاJJلم مجد ولها مأثور، نائح لمصر )٣٢ 
تاؤيحيضر؟!،،هأمأثور فتقول؛ جوازا؛ المستتر الضمير مكان الئياهر الاسم رضع )يجوز 

اا(مجدممر؟ وارئديم 
•القلاح •؛ض ■؛ي )٤٢ 

لمله(.اشام بمد أن يمح ولا الاستتار، _وام، )الضميرالمستتر-هتا 
الخواب.ز تقكيرأ )٠( 

مجك(.المنام تحد أن تمح ولا الأّتتار، واجب - هنا — المتتر )الفهيث 
ثفآ.تهدأ ١^، أجئ )٦( 

والضميرمحك، المنام يحد أن يصح ولا الاستتار، واجس، اراجب* في - هنا - المستتر )الضمير 
المنام(.الاسم محك يحز أن يمكن لأنه جوازأ، تتر م و)مجطعا( )مهدبا( في 

طإ. Ajلك ليس  ١٠هم، لا )٧( 
ولأمخأن:ثزالألامط(.الاستتار، الختتر-ط_واج4 )الضمير 

منه.سللم من ثثم )٨( 
والضمير،،، ImJالعناهث،بمن أن يمح ولا الاستتار، واجب، في)سلم( المستتر )الضمير 

.محمدمنه!( 'ربملم فتقول؛ محك؛ المنام يمز أن فتصح الأّتتار؛ جائز )يقلم( ش المتتر 
اتزدتشتد٧؟.)٩( 



اصرامحي الواضح الحر امحغؤوامحنْيو اضام مد و1ائفة يئباذته إجابة 

التردا(اتئتد ت ثتتول جوازأ؛ المستتر القمر الءلاهرمكان الاسم )يجوروصع 
ء1ئ.بمام بشق ١( )٠ 

الaلاهرمغثت(.الاسم أن صح ولا الأستار، واجسر - هتا - المستتر )الضمير 
٢٢)دم ص لإ!جاة 

معاستارممحسير اسميةجمل إلى تحويلها  الجملة

الذميرج١ئزالأستار المدرةالمواطن ش نحث الئ|اب،  )ا(تئثال1بابفىالواطن
الهذرة

الضميرجالزالأستار \لج\يل\4يوي١^  الجاهل٠فى)ما(ممريىالرأة 
النية

جالزالأمتارالقمير  اممصاؤممواتجاهت
مالهصائن 

ؤبمونشرقه الكريم بموذ  ٢٣)
الج١هتءالث

الأستارجائز الضمير  •عردذبمثالإبل مواهب 
احقارة

يحننمواهنرالإجل سنث )٤( 
امحارأ

)٣(يقم اصويق ُاجاة 
قلاءل٠ة.أمواجه تغرأ دكتت )١( 

•فاعل، رغ محت لهوش رهي* •' مديئ0 جوازا، مستتر - هتا - )الضمير 
محوقه.ءاذتم عتلا سنن لا )٢( 

فاض(.ناف رغ محت وهوش اهي* ءدير0: جوازأ، )المعير-ها-متتر 
•صخم جسمه حثواتا رأيت )٣( 

فاعل(.رغ محت •هواوهوي ماويث0: ءمتترجوازا، )الضمير-هتا 
)1(ءلإتطىئاسظيثةقمغ.

•فاعل، تاب رغ محت وهويي اهوا ؛ مديث0 جوازأ، مستتر - هتا - )الضميو 
دس)٤(اقدص ُاهالآ 

فيهامير ص امتنارثل نؤع  أقُالإلى فيها الأفعال تحويل 
للمجهولمينية 

الجمل

الأستار،الئميرواج، 
•١^٠٠ت مديره 

سلمأنث  )د(آ;ناثإٌأئدئؤق



ااونْيراضام مد ت0ويتات لجابة الخوالواضح

تقديرءتالقمرجائزالأمتار، 
|هو،

الئاجئالكدوب،بجنم، الاسنيتين الكدوب، التاجث )٢( 

الأمتار،القبرواجب، 
اأjاات تتديرْ 

متدالغ١جةأققث  عندالحاجةالئديى مصدتى )٣( 

3وويت1.'الأّتار، جائز القبر  اك١ةالثيدتئيثع )أ(اشاةاصدق:>ءئهاأئبجا

د

قم)٥(يص 

تانمارة 

خنعا*.القيمن راث ما واتقهقر غرما، القدم ر-؛ذت ما وأمدم كيرا، داءمر؛ تليلأ، 
،انا،.والقديرت الأستار، واجب اقُالهات الضمٍرني اسنار مع 

المردالغالب:إرصم شها الأتحال إطاد محميل 
حوار.القهمن راى يتقهقرما ^، الممدم وجد ما ؤتقدم ؤبمتذكيرأ، تليلأ، •؟^٠ 

٠ءاص، ت والقدير جاترالامتتار، ت فيها الضمير استار مع 
الغاية:المردة صمر إلى نيا إسادالأسال محصل 
•القهمرحزما* ران ما وتفهم عزما، الممدم وجدت ما وتقدم دتعنزكبرأ، قليلا، ٠^؛! 

اهيء.والقديرت الاصتتار، جائز ت فيها الضمير استتار تؤع 
التمميزتجهاعت إلى شه1 الأسال إمحثاد تحهميل 
حزمآء.القهمن رأينا وتتقهم عرمآ، القدم ما وتتقدم وئنتزممرا، قيلا، ءكهئم 

'تحزا.والتخيير؛ الاصتتار، واجب اّتتارالضميرقيها؛ ثؤع 
(٦١رقم اصدين 

الأستار(.واجن )اشر  ١١٥١^آنئ ما )١( 
 )٢( U واجب رالفسمر ائل! نوائ آثد.)الأمتار

 U)الأمتار(.)اقبرواجن ائذا أمغ )٣
الأمتار(.)القبرواجب الأ-محلأقا امحلأت أمحن .ا )٤( 



ام(رامحه الخدالواضح اسميابمهام ص ول|ئفة وْروتات إجابة 

|ت؛؛ن.عدا ما الكب قران 
محمودا.كون لا الضيوف حاء 

الأسار.

رقم)٧(ص جابة إ٩ 
الجمل؛
.واحدا حلا ما أصدقار زرت 
الكسول.حاشا الهللأب يرس 

يا■البمل؛ م الضمم استتار مع 

رقم)٨(اصريك ماجابة 

جوازأ:سم صمير مر م؛نها ثل نشتمل يتل ثلاث )١( 
انكسر.القلم ائااب؛درس. 

'•دجؤيأ تثر خميرة ثئثث عر منها ثث نشتمل ينل ثلاث )٢( 
الأس.معيي( جليس. حير أتت 

يناصؤع اللاتر1 

المجدأ.إلى هلم الغية. لمجالص أث 
إلكءس•

(٩)

تلآ؛يت I الجمل إءر1ب ب. 
الإهمال.)ا(.محنار 

تقديرء•وجوبا، مستتر ضمير والفاعل الكسر، على بي ءإ-حدرأ يمعس أمر نعل اسم حدار: 
ءاتت*.

الثل١٠رء.القتحة النصب وعلامة منصوب يم مفعول ت الإهمال 

تحسنت.ما امرئ ثل ؛ينه )٢( 
مضاف.وص الذلاهم٠، الضمة الرثع وعلامة مرمع متدأ يمة: 

مضاف.وص ١لثل١همء، الكسرة الجر وعلامة مجرور إليه مضاف ت كل 
الثلامة٠الكسرة الجر وعلامة مجرور إليه مضاف ث امرئ 

خر.رثع محل س السكون على مض موصول اسم ما; 



جدازأ،نني صميرموالفاعل الظاهرة، الضمة الرع لعلامة مرفؤع، مفاؤع فعل ت ثغسنة 
صالةوالجمالة يه، مفعول نصب محت في الصم على بي صمير ت رارالهاء* ارهوا، ت تقدير. 

الإعراب.من لها محت لا الموصول 
غقث!سم.ش )٣( 
اائت٠ا١.تقدير.؛ تتر، م صمير والفاعل الملة، حرف حد.ف على مبي أمر لمل •' اقق 

,مضاف وص ، المنحت الصب وملامة •تصوب و4 مفعول ت عصب 

.^ ١١٥١١الكسرة حر. وعلامة مجرور إليه مضاف ت الحالم 
)،(لأ؛أنفءلئقاث.

المكون.على •سة حازمة ناهية لا: 

صميرمستتروالفاعل كون، الالجزم وعلامة الناهية درلأ( مجزوم ممايع فعل •' تأمم، 
'أئت،ا.ت تقدير. وجويا، 

الئكون.على مبي جر حرف على: 
الجر.بحرف جر محت ي الكون على مض موصول اسم ما: 

صلةوالجملة اص*، ت تقدير. جوازا، متتر صمير والفاعل الفتح، على مبي ماض تحل فات؛ 
الإءراب•من لها ، ١٠٠٠لا الموصول 

(١٠)رقم 'م>يك ^؛٥١٥ 
التكنءأها0 اأن يهعالوها0 ا لبرهإذلاليئسي يكاكي 

أممابن نخبي رب نبئي يملث أثثم بى بغيي المغروف نل •' ثمود 
الين؛قمح 

لوالآيرض أن مي كللب ورفاهية، بلهنية في لتميش والللم، بالمزال نفي أذق أن 
وتعالى.صبحانم اه الأوحل. المعملي بآن فأج؛تها أمحم، ين يعي 

الأول:المن إعراب 

جوازا،صميرمتتر والفاعل التلاهمة، الضمة الرغ وعلامة مرفؤع، مضايع خمل ئئئيي؛ 
يهمفعول نصب محل في الكون على بى ضمير والياء• الوقاية، نون والنون؛ *هي*، • تقدير. 
أول.

مضاف.وص الaلاهمة، الفتحة اوم< وعلامة منصوب ثان مفعول؛4 ت إذلال 



^(٥١رامحه الواضح اكم امحنْيو له0نجام هد اآ؛لائفة ت0رينات إجابة 

يالمكون على ضميربي والياء؛ الظاهرة، الكسرة جئ0 وعلامت مجرور إليه مضاف ت نفي 
إليه.مضاف جن محذ 

الكمرةالجر وعلامة مجرورباللام اسم ءز• الكر• على مني جر حرف اللام• ببرها• 
إل؛ه.مضاف جن محيأ ش الثكرن عر ضميرمض ت ورما( وهومضاف، الaل١هرة، 

القح.عل مض ماض فعل هاذت الفتح. على منية ، ٠٥٠١٠الواو؛ وهان؛ 
اهازا.بالفعل ومجرورمتعلمان جار هليها• 

وضب.نوى. حرف أن؛ 
تترم ضمير الفاعل ونائب، الللاAرة، الفتحة التمسا وعلامة دران( متصوي، مضايع فعل أهان؛ 

.فاعل رفع محل ش المزوله والمصدر ءاتا*، ؛ مدير، وجويا، 
المضمرةبأن •تصوبه مضايع فعل محرم؛ الكسر• على وجرمض تعلل حرف اللام؛ لمحرما؛ 

اهيء،تقدير،؛ جوازأ، ضميرمعتر الفاعل؛ ونائب، الظاهرة، الفتحة نصبه وعلامة اللام، بعد 
الجر.جربحرف محل م والجملة للإًللاق. والألف، 



الخيدسم ص رأل1ئفة ضان إجابة ميا اهامءا رامحي الواضح اكم 

اشرمحل الوقاية نون — ب 
)١(رقم اصرين 

إشداأئبش•

كامداص^ك•
لكننيدا؟ئيث•

الوقاية.نون م>سهل هدءالأ،ثلة يجوزم 
مح،دامحيش*

الوقاية.ئون ئومعل المثال هذا ش يكم 

)٢(رقم رصريك ُلآُإجاة 
ناقة:جملة م ياءانمكلم بمل كل وصل 

تنضخص،يزئ,اءلشفيسيإياك. 
لأمده.ابس ناداني • بمإلماش ولداي 

ب.محاانت 
شءد"؛م،يهديوش•ءابنيأ-تاذي• 

)٣(رقم اصريك 

تاثة:جملة م المتكلم ياء الحروف وصل 
)آ(لاكشكا.ر؛الأحمام.)ا(وصااترّاسإني. 

)ل(لأتقلءنيئلمأنم.)٣(أمحلءمح^دجهك. 
)٤(رقم اصريك 

المتكلم;يوياء اهتلث هضايغ مما يكل جمل ثلاث )١( 
محرض!ولت اسدحى 

نجاحك.يسرني 
انمكالم:ي4ياء 0(ثلأثجملبم؛ماآمانحلت 

شارم،فيذادي•اخطأت. إذا انصحي 
امماب.هذا اقرش 



^(٥١رابير النحرالواضح ام،؛؛أ؛وآا الخيل اجمنحام هد و؛لائةة اجادتْيينات 

اتسي4اةاسملم:اض بمن.تها جمل ثلاث )٣( 
•رضاك.أسي • منالك اعجض 

ا-؛مكيالأس•زارني 
)٥(رقهر اامح>يفي إجابة هًُ 

■يآم *ا أعراب - ب 
)ا(كيأسابم

مبمحت ش المكون على بي صمير والياء: لالوئ١ة، والتين بالفعل، مشه حرف ت لتش 
•اٌم)لمت،( 

تتروجوبا،مصمير والفاعل• الظاهرة، الضمة رس وعلامة مريؤع؛ مفاؤع فعل أزورت 
.^١٠١٠ث تقديرْ 

المت،ا.محر ريع ش والبملة التلاهرء، الضؤة الممب وعلامة متصوب مفعول؛4 الهندت 
رآ(ئئنيأبيدشي.

محم الئكون على ضميربي والياء: للوقاية، والنون اض، على مجي ماض لخل هدبك،: 
.مقدم ؛4 مفعول نما 

ظهورهامن مغ المكلم، ياء نل ما على المنيرة الضمة الريع وعلامة مرمع •زخر ناعل ث أبي 
.إل4 مضاف جر محت ش الكون على ضميرميي والياءت المكلم، ياء بحركة المحذ اسال 

صميروالفاعل للوقاية، والون اكتح، على مني ماض فعل ث عكي عاطفة. الواوت وعئنش؛ 
.مفعول؛4 ئم، محث ش الكون على مني ضمير والتاءث اهوا، ث تقديره جوازا، تر ت م

)م(دم،ءنىالغزن.

•القح ض بي •اض سل ت ذهب 
الكونعلى صميرميتي و)الياء(ث للوقاية، واكون الكون، على مني جن حرف )عن( عرت 

الجر.بحرف جر مح3 »ي 
^.١١٥١١الضمة الريع وعلامة مرفؤع فاعل ث الحزن 

١الين، يقودني )٤( 
صميرميثيوالياء للوقاية، والون الaلا٠رة، الضمة رفع4 وعلامة مرفؤع ٌضارع فعل يعء,دني' 

مقدم.ب4 مفعول نما همرمحل الكون على 



الظاعرة.الضمأ رس وملاعة مرمع مؤخر ناعل ت الطيب 

يقم)٦(اصريك ^._ 
_U»J eJufihآش—ئد ا نفهنوم ثث ات-4 تنالأء-لمه 

lI*ال—قواني نثل—م مل-مئأ وثم  jL ئجأويماقيأ اد ق

بكتفيأحطته الذي فهذا يأكلك، كالئك سمن • القاتل المثل ءالي،م يصدق الناس كثيرس 
|شم0.*جاش ش الثعرشيع نقلم شه أن ؤيعد ض، انقالب واشتد ثوي كلما ودءا^تي 

الأول:المن إءراب 
وجوباأمتتر ضمير والفاعل: ارتلاهرة، الضمة الرفع وعلامة مرثؤع مضاؤع فعل اقئئه•' 

•أول •م٠مل؛١٠ صب محل م الفم عل مض مير ص •' والهاء *أنا*، تتديرءت 
الثلامة.القتحأ الممب وعلامة مصوب ثان به ضول ١^^١^<: 

ومومضاف.، القتحتالتهب وعلامة متصوب زمان ظرف ف مفعول ؤل': 
الثلاءرء.الكسرة م، وعلامة مجرور إليه مضاف توم: 

علىصب محئ في الئكون، على مينثة جازمة غير شرطية أداة لما: • عاطفة الفاء: قلئا؛ 
الثلرنة.

الفتح.على بي ماض فعل اشتد: 
محلفي الئار على بئ ضمير والهاء: الظاهرة، الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل ت ساعدْ 

إل.مضاف جر محل ش والجمالة إل. مضاف جر 

جوازا،متتر ضمير والفاعل لكدر، الألف، على المقدر الفتح على ميس ماض فعل يماني؛ 
به.مسامفعول محن في الثكون على ضميرميتي والياءت للوقاية، والنون *يوأ، تقديرْت 
لها.محل لا الشرط جوابا والجمالة 



صرامحي الواضح ادم اكطمهد وأ1اهة ت0)دتات إجابة 

^^؛قأفمحئ!1مح
)١(رقم اضرص إجابة 

عتهيعرف ما  العلم
ؤيجرالعوامل، ، حعر صدره يعرب تركياإمحاشا، مركب كين، 

والكبالأمم على وهوجاثزالتقدم ءجز0 
ا؛ر<ج؛تي

العوامل.>،« على يعرب مفرد، اسم  أحمد

ؤيجرالعوامل، ، حعلى محدرم يعرب تركياإصايا، مركب محنت، 
واللفالأصم على التندم جائز لهو يالإصانة، عجزه 

الئلتبأمح، 

الأصمالتأحرعن وهوواجب العوامل، حب على يعرب لمامفرد، 
الكيأ.على حا5زالقدم 

الْثك،

عجزهؤيجر العوامل بمص، صدره يعرب إصاهيأ، ترك؛ا مركب كبة، 
واولم،.الأصم على التقدم وهوجائز والإص1ءة، 

اللهأيوعيد 

ءجن0ؤيجر العوامل ، بمصصدره يعرب إصاشا، ترتمأ مركب كية، 
والكب.الأصم على وهوجائزالتقدم بالإصانة، 

اينحالو؛بم

ؤيجرعجزهالعوامل بٌ، صدره ، يعريإصانيا، تركيا مرتم-، كية، 
،.واللتالأصم على وهوجائزالتقدم بالإصاثة، 

ؤيجرعجزهبمصساالعوامل صدره يعري، اصابا، تركيا مركسه كية، 
واللم،.الأصم على التقدم جائز وهو بالإصاثة، 

القحأبا 

ؤيجرعجزْالعوامل يص، صيره يعرب تركياإصابا، مرثم-، ، لم، 
الأصمعن التأخر وهوواجج، يالإصافة، 

الدولةعقد 

(٢)اصديكإجابة 

والماءالأعراس حسث، من حاله  نوعه العلم

بالإضافةوعجزه العوامل، ح، على صيره يترب  محك خلكانابن 

بالإضافةوعيره العوامل، ، حعلى صدره يعرب  محة ا؛ررالعميد





^؛ا؛ِ؛التمعإإجابق 

الإهارةأحكام ْن طاس )٣( 

)١(يقم اص>يوا ُ|جالآ 
•ءت1ئئماا ثدي الثتاءان اظاك را( 

الئوداءشذيعرها٠.القئلث أتلكم )ب( 
شعورها.السودطوأولأ القظظ تلكى 

^٠.بجظت ١^  Jj'^lأذشا ربا 
أئبجن«.بجين الثقراواث أأوكك 

)٢(رقم رص>يك صْاطلآ 
رالخuبلبماصالدكور:)ا(جطت;كونالإشارةله1سرد، 

ممد.امماب دلكم 
سس؛والخ؛لاب للمودة، نها الإشارة تكون جملة )٢( 

اكهأط.يلمحا 
للمرد:ُالخلاب المدثر، لأتم مها الإشارة تكون جملة )٣( 

ثغلفان.العاملان دانلث، 

والختابللقردة:0(بماإة;كونالإشارةذهاصاسمو،، 
مأ؛ثهاوتان.الفتاتان ئايلث، 

الإناط،:لجماهة والخثاب الوكور، لجماهة مها الإشارة تكون جملة ره( 

الفلاح.لإجادسأهل أولاذكق 



لائس ا'ةربجام مد و؛اائةة تْردنات إجابة _رامحي الواضح الخم 

الخوصولالإمم أحكام من .4 )٤( 
)١(يقم اص>ين مس 

ي4.ضؤل تصب همرمحل الضم على الماء ; الإماتي دُوتحها مب، *أي* )١( 
يبمأ.ضول نصب محل ش الضم *الماءعلى الإما؛يت لنوئها بته، *اي* )٢( 
ثاعل*.أئها على *الرنع ت ١^١^٠ وندسها شوآط، *اي* )٣( 
.ضؤل؛٠٠أقها مر *التمب الإءراتيت وتوسها ^؛٠، *أي، )٤( 
رثعش،حل الضم *الماءض ١^١؛^،: وهولها نث، *أي• )٥( 
بدأأ.أئهأ عر *١^^ الإءرا^ي؛ ونوبمها ث*رثة، *أيُ )٦، 
ممأأ.أقها ء1ى *١^^ الإءرايي: وموسها نعرة، *أي• )٧( 

)٢(رهم اصريى مس 
الصالةنؤع  المحائد الجطلة

اّمةجملة  الضمير)ص( را(سءثنىايضمثان
ومجرور()جار جملا شيه  المقيرالضمير)م(  رما(تمكتنفىالندان

ئطسهحِعله  اكمرشرييسن( المادبمن جاءاللأي )٣( 

قطة *ى)تأحر(الممر  المتاحلأحرش الذي حصن )٤( 
اصميه رهم(الضمير  ره(ذمالإ-لأمالاوينهم

سرثون

قمحكحملة  )نمى(الض٠ءرفيالنمل  ^شؤدنئض الش المرأ؟ أجرإ )٦( 
محتها

)ظرف(جملة شجه  المقئررص( الضمير  رلأ(رأ.ثاسائرةالشمق
الئحاب

)ظرف(جملة شجه  المقدرالضميررهم(  الذينعر١^ بمثروا لم )٨( 
الماءتحت 



الْوو؛ءولاضام ص ولاثقة تْ>ينات إجابة 

رقم)٣(اص>يفي 

اقن.الذي )ث(إن 
أنمهم.على عم يالذين ئثم لا )٢( 

•*وقك ص نن احترم )٤( 
ئث.يد بما تنأ لا )٠( 
١^!؛.ض ام تقاقك رأث )٦( 

)ب(:ئغنااوطقبالأرمابالأور.
الحاط.ض الي النائ فبمن )٨( 

الأاسئماءرتنرأث.)»ث(لأمحاددأي 
يقم)٤(اص ُاجاة 

شوئئهإالدمن إلا اسام دم
حولهماالدهن نشيب ^١)، ٧١هما 

أصاتتاالئئسن مجاوحتي أندي 
اوستنظرالأصنئضاو

أهلهاحث التي الدار سأل ثنا 

أهرفلنت من ثمل حيرأ اه يرى 
قزماش4بمولأ دلأننئ4-

وعمافيفشينؤ الهدى نهغ 
برجعلا الميتالدى واحرنعلى 

والفالواتبالصوم عيدها متى 

الصالةهائد  الموصول الغملأ

|هءارتقتالاى ث أى المحاو.وف، الضمير  س التيريةنتن ممقوى ايدبمن )١٢ 

الملأءت أى الم1ءالوف، الضمير 
ظ**

نذ اائةلأءتنول من على غول )٢( 

'الذينأى^ المحذوف، الضمير 
.٠ء بمات ؟م 

الدين المروءةأهل م صطني الذين احم )٣( 

ُممسهي*أي؛ الضمير^،٠^٠،  الش غتثالناص هصي الش الغالثلة حاب )٤( 







واللإمب،لإلض المعوق تْؤسات إجابة صرامحي الواضح الخد 

واللامياص اسزف ره( 

)١(رقم اصزيك ^أجاباه 
البمب )أل(نؤع  الكلمة

الالمعرفة 

سلألأضانساسسلم
لامكئم«اومظ 

غيرلأزمةزائدة  الرشيد

لأزمةغير زائدة  الأمحن

صارمعرهت)ال( ولماذحلت الأصل، ش نكرة لكن الأصم لأن  معرفة العهد

المضالأمينللظمظمطولللألألأطىأن طى داخلت لأنها 
.د>وظمج

لأزمةغير زائدة  المأمون

صارمعونة.رأل( دخلت ولما الأصل، نكرةنى لكن الأمم لأن  معرفة المح_،

صارمعرقة)أل( دحلت، ونقا نرالأصل، نكرة لكن الأصم لأن  معرفة الأمصار

واللاميالألف، تتترنا أمر0 أول من موصؤع ط؟ ٠^، داخلة لأنها  لأزمةزائدة  الكعية

معرفةصان دخلت)أل( ونقا لأنالأصملكننكرةر،الأصل،  معرفة الكتاب
صارمعرفةدحلت،)أل( ونقا الأصلر، هم، نكرة لكن الأمم لأن  مجعرفة البيس

موصولاصم علؤر داخلة لأنها  لازمةزائدة  الدي

صارمعر»ت)أد( ئحلت٠ ولما شرالأّإإ، نكرة لكن الأصم لأن  معرئة الصديق

واللاميالألف، متترنا أمرو مرأول موصؤع عرعلم لأنهاداخلة  لازمةزانية  القاهرة

واللاميالألف أمرومتترنا مرأول مجوصؤع علم ملمر داخلة لأنها  لأزمةزانية  المدينة

صارمعرفة)أل( دخلت ولما همرالأصل، نكرة الأصم لأن  معرفة المرب

واللاميالألف مقترئا أمرم أول من، موصؤع عر داخلة لأنها  لازمةزانية  الشام
واللاميالألف، مةمِنا أمرم مئرأول موصؤع علم عر داخلة لأنها  لأزمةزائدة  المن

واللامبالألم، مهثرنأ أمره أول من موصؤع علم علؤر داخلة لأنها  لأزمةزائدة  المراق

موصولعلؤراسم داخلة لأنها  لازمجةزائدة  امح،



التان.رابني الحرالواضح واليام بالإلفء الْمرف تْرينام' إجابة 

يقم)٢(،>^ yiهْإجابة 
دءالء:محلى ام عتهاكن م جمل ثلاث 

الأس.بمب الصادق )ا(الرجل 
الاوىّهرالاو1ليقئق.)٢( 
•عائلا الفاروق كان )٣( 

)٣(يقم اامح>يك ®٠إجابة 
وليسالنهار، معئلم لي تشرق نالشمس ^٠؟، مزايا الجتويي الإيليم في الشتاء لفصل إن 

ازدهرتثم نمن الأمية، الدن من كثيرة بمجموعي ذاخر الإتليم وهذا • الليل بماري؛ي العلض 
عرالحارث صليني ؤيين سي الميعاد ضرب على حملتي الذي وهذا الإقليم• هذا في ياحة الم

الشتاء.ي يالطمي للا،سنمتاع الإتلمم هذا نيارة 

)٤(رقم اصريك ®ْاجا؛ه 
الئهلم والئهرأ المنن، ي العلا قمنب نلأ المذ نثاد لا ا مأنل ليبغي 

الئخلإنر من الشيد دون ند ولا دخيمه المعالي إيراق يييديى 

أنبمقل وليس مديد؛ إدراكها قإن أحل•؛ كل عليها مد«ر لا الش الأمور سالي لمحل أسس لعض 
النحل!إبر تحمل دون ينال الشهد أن أممعن والراحة، بالدمة المعالي تدرك 

إعراب

فاعل،محلريع الكون»ي على مني ضمر والياء؛ التون، حذف على أهربي تحل شتي؛ 
.ضول؛4 ضب محت ش المكون عر ُينى صمير والياءت للوثاية، والتون 

ضميروالفاعل الئكون، الجرم وعلامة اثلم،، جواب قي لوقوعه مجزوم، ممالع سل أئل؛ 
'أناء.ت تقديرء وجويا، متر 

يه.مفعول نمب ^ ٠٠٠م المكون على مسي موصول امم مات 
اضون.عر مئة uنة لا: 

١^١١^.الضمة اوقع وعلامة مرثؤع؛ مفايع فعل تال: 
الكون.على بي جن حرفا من: 

التعذر،نلهورها من مخ آحرء، على القدرة الكرة الجر وعلامة يرمن( مجرور اسم الملأ: 



ومأمواإاأبم الهدف تْئتات إجابة ؛]؟ Tnlاهاتيءا رامحي الخوص 

منلها محت لا الموصول صلة الملأ( ين ينال *لا وجمالة; _،اساد( بوالمجرورمتعلقان والجار 
الإءداب•

وهومضاف.الظاهرة، الضمة الرثع وعلامة مبدأمرمع ت صب استاذة. الفاء قصب: 
المحنر.من؛لهورها مع عرآحر0، المقثرء الكسرة الجر وعلامة مجرور إل مضاف العلا: 

المكون.على مسي جر حرف ش: 
متعلقانوالجاروالمجرور ^٤، ٥١١٥١١الكرة الجر وعلامة —)قي( يمجرور اسم ت المم-، 

خر.؛محذوف 

ألذلاهر0.الضمة وعلامةرنحه مرمع بدا المهل: الفتح. عر مثة ءاءلفة الواو: والثهل: 
الكون.على جرمض حرف ش: 

والمجرورمتعلقانوالجار الaلاهرة، الكرة الجر وعلامة —)في( بمجرور اسم ت الئهل 
1محاورفخر.





^1^1،و1إإوتافة ال0،مف تْ)ونات إجابة الواضحالنحر 

اشيصٍص(.)كتاب( المضاف )اكتب تلميذ. كتاب وجدث )٥( 
التمف(.المضاف)صبا( ثمناي)اكتسب )٦( 

اكمحمى(.ولا التميف )مقنا( الضال يكتب )لم الإبماد• قؤيتا )٧، 
)٥(رقم اصرين جابة إ٦ 

اكُريفحيث من نوعي 

واككير

منادىجعله 

معريا

التعريفحث من نوعه 

واممر

سامنادى جعله  الأمم

معرف؛الإضافة ياغلأس معرفة لامعا  غلام

مقصودةغير نكرة  فرأما يا  معرفة ياتسافث فرما 

مترف؛الإضافة حاصرىيا 

الاجتماع
معرفة ياحاضرون حاضثون

مقصودةغير نكرة  مجتهداتيا  معرفة مجتهداتيا  مجتهدات

مترف؛الإضافة ياشاهداالتضثأ معرفة ياشاهدان شاهدان

اص>يفيدقم)٦(
الإضانت:من التميف 1صغاد مرمضاف تشتمل جملة 

ممر؟.الدوامة كتب 

امظاداكمحيص:مضاف ملي صل جملة 

•ُلغل لدح ّذا 
;ثخهبميمأ ولا سريتا تنمد لم مضاف على تشط جملة 
الملم.*ئالب رأيت 

)٧(رقم اصريك مأجابة 
وبغا^انىئوخماوالموامهحاجأ زام إذا مثلي على نيون 
ذاهجايثذ غنته لياني برود لليلها يثلأ النوء حياة كثير 

ش/حالءمحن؛
وسالمواحألارما، واوجامها مصالها عب* يهون الزائلة الحياة هد0 لحقيتة مدركا مثلي ان كس 

.وزخارفها ملادالدنيا إيراك على فلايحرص كالقلل، الكبرت يجل الزس نضي أن 



صرامحه الخوالواضح وأنياءبالإبمائ الخوف ضنات إجاذ 

.هُ الإصالإ:ين محاق ا،سقادتل »ا 

الإضافةمن اصفائه ما  المضاف

ش
التمف دمع

درن

التمف كبد

التميف حياة

ءش

قلل
التمف ام
التميف عع

٧٠

تخصيصاولا تميفا يستقي لم  ءو

T





ص(رامحي الخوالواضح |ايئؤخؤقيو الْأئوغ ت0وونات إجابة 

التاءموصلاثلحى الذي *اأ؛نلا يزن على صغت  م

لاقللأالتاء«وتحالذي ارأسل، صنأعروزن  أحثق
النشرةالواحدإلى من * *،؛،lJوزن عف صفة  أحاد

ء1ىصيغأمىاسمع مقاير

رمم)٢(امريك مس 
بصاساضن،حيا0عابمءوزصرمحءا الكلمة

العلمأوالتأنٍث يتب

لائلمرالتاءمرصاقعلازاالذي وزن على صفة  ءدآن

بهامعدول صمت  أحر
والنونالألف ونيادة الدي4  ملمان

بهاائتالءمعدول وزن على صفة  حماس

يهامعدول •تئتل* وزن على مجثة  مثلث

سوابيركاسمخا ي،.ء 
يبم^سمءر

اناعل•وزن عن ائتواالعدول؛٠ ووزن العلب  در

ؤيجروت؛عبميجوزٍر؛4 الوصعل، ماكن ثلاش وهوعالم والتأنيث، العالمية 
المرقين 

هد

الجميعمتمي عرصيغة اسم  تماثيل

الممدودةالتأنيث يألف مختوم اصم  قلأء

والعينةالخلمثة  اصماعيل

الفلوددن الخلية  ئغلم،

والتأنيثالخلية  لر
ؤيجوز، *^٠١< يجوز الومعل، ماكى ثلائ وهوعلم والتأنيث، الخلية 

القرفمن متعن 
ذعد



ؤقيواا1ْوجاليدوة تْيبمات إجابة رامح/اصالخوالواضح 

يقم)٣(اص لإ|جام 
ال اكوينحيث من نوئها 

>uوءد

الكلمة

رالتونالألف ونيادة الدي4  الميزمن مموعة  ثعتان

'ئءلُلزن مر يه المعدول ءءثل،ا ورزن العلمين  مضوءةم<اكومح( محح
التاءموصلاتلحق ايعلازاالدى وزن على صفت  ممتوءةساكوين حيران

والعجمةالعالمثة  مموءةم،اكوةزا إمحاق

أصليةالنون  منونة فؤا 

)اءنتانة1مزنثها  مترنة عريان

بهامعدولر اس1ل،اا وزن على صفة  الصنس ممنوعة  ؤع
أحرفثلاثة على أعجمية  متوتة قام

معدولةليت  نثوتة عرف

لستلاكأتلآثالألف  مثونة أءداء

التأتيثرالمقصورةيألف محتوم امم  .»توءةءناكوين شكوى

الفعلووزن العالمق  مموءة4ناكوين يذد

أصنالتون  منونة جمان

لكأنيثليت الألف  أتئنة إنئاء

أحرفثلاثة على اعجمية  متوئة جاك

التاءموصتلحق لا الذي ءأئعل، وزن على صفة  التميزمن مموصة  أثمح
معدولةت، لي منونة صور

الجمهمععنصر صٍغة على اسم  مْتوءةمر(اكوةزا ثاديل
والعجمةالعالمثة  اكويذ،ممنوءثْ>ا يوهْوث

إذاكانؤيتمرف فعلان وزن على إذاكان لايتصرف 
فعالوزن على 

الوجهانفيها يمح  حسان

التأنيثرالممدودةالق مختوم اسم  اكوينمن ْمومة  عهلماء

بهامعدول )شل( وزن على صفة  التتؤينرمر ممنوعة  سع



الواضحالخم اليهيجؤلهو اسؤ ضنات إجابة 

للتأسثاليت الألف  متوتة نش
غلمأفت  حمامة

لأنه*ما الصينمن مموعت  حاليه

(٤١يقم اصدين هًإجالآ 
ممة)ا.بمل(:

مها.يأجمد هدش على كاثأتي 
تممة)تغامن( 

•نك يمحامى أءج>ت 
كاوة)حضراء(:

حضراء.ثجرة ^٠ اكمور غرد 
كوة)؛ئاور(:

•تابن.على الخيام صال 

غضبان.يرجل مررت 

كاiأتطب١لأج٠ل.

محاسك،.بعض أعجت 

الأوراق.خمراء فم؟ ٠^، الئمفور غرد 

الجامة.منابر عر الخل؛اء حتلن، 

الغضبان.بالرجل مررت 

(٥١رقم اصدين 

الصين:عراممممضعمن مها واحدة خصجتلصلاكث 
للهدى.الياءممؤايخ الأولادأحادأحاد. هرمؤ 

المحاية.أجلت من الفارمي ملمان لأس.تاثسمعانوجاركجاع. 
بائع.حقاثد أكرم 
)٦(رقم اصدين ^،_ 

أحوجالأحايض بمص في الجهل إلى إئني الجلم إلى محتاجا كنت لئن 
ء_جادبغيها ليس حتى عجان قيا صرن مد الأنام أيها على 
■الأول الين ضح 
•الحلم من م الجمل أدى الأحان يعص س *إش الأوتات؛ كل س الحلم بقع لس 

الثاتي•اليت يمح 
عجاب.تعد قلم منكر، غير معتادأ أمرأ أهماء>ت< حش ١^^١ هذء ي العجاثب كثرت 







ااهl^ر^وْرونات إجابة ص(رامحه النحوالواضح 

يقم)٢(اص 
الدكورة:المارات م الخالة اعدادضرالأم وضع 

.»ثا*م.اا .;ا،- بو«.ث . ؟. ١١؛ . آ ا\م  يالمشم)٢( مب)١(  دقاثق.ثلاث الرس بن ي 
للها.ضن أخن ض الئزهل ثش )٣( 
امحن.امن بمد الخادم حاء )0( 
يئدي.محأآلاف اشدان -ازالى )٧( 

)٣(يقم اص ®٠إجابة 

■ءاسريرا عنر حمة ى 
ثلابن:رط.يالأكر أست )٤( 
)٦(

•وبرهان برهان  ٤٠٠اليلم قفل عر )٨( 

ثنامتي.أييمة رصعت 
■يرتمالؤ عسزة إغدى اشتُيت 

ملومة.وخس«؛؛ ضرة ثلاث الدولة تئن 
قاحات.الولدين اكل 

دهرة•يصن ائمحر قظئث 
نيارة.آلاف بتة الشركة صنعت 
ممايا.رأت 
دجلأ•دثلامحن باثمحن عريت 

نتمة.آلاف وأربمة متة وثمان رأربمون ثلاث اللي؟ مده 
ت

حمسةرجال.

.ضرأ ءثن أنبمق 
٠محالما حمرون 

رجلا.داربمون حنته 
•جناا«ي وم؛ة نب؛؛ه 

كاب.مثة واربع راحلوغمرن 
هنالب.آلاف وسعه مثة مثروثلاث اثنا 

١كثاصات حس 
رواية.ضره ايع 

مراهءعثرون 
ايراة.وايبمون حس 

.، ٧١١٥ومته نع 
٠حديتة •ذي وأرع وحمون إحدى 

صة.ومعهألاف ط وثلاث اثثا 



صرمه)٢( 

رقم)١(|صريفي تأًإجابة 
اواومدة؛تثنأنيجمل؛انح;ومءاس 

يرمآ.والعشرون الخسة مرت 
٠جندي مثأ والخسز الثلاثة اجت»ع 

.ستا عثر التسعه الأمير يى 
■جشها والستس اكاتي4 اقنين 

القتطار.ألت بعت 

)٢(يقم اصريك ^،_ 
دالثلاثة:١Jالأءااميتاءأنواع ح ، vjyMمرغاووهتها ّشيلأثل جمل ثلاث 
٠الطلاب ثلاثة الاJرصة عن غاب 

ئايآ.عقن الخمة توات 
ديوانا.والثلانن التق الثام أصدر 



تْدبم1تاسإجابة لآ\وثج اص رامحي ادمالراءدح 

)فاعل(وزن على اكلل بن بماغ محا حكم )٣( 
رقم)١(|ص>يى صْإجابة 

الشير.بن ءئنa الخابثة النلت ش روثك )١( 
الكتاب.بن الثاث الغزء راث )٢( 
عص؟• ofداليئريذ الثاقة بالثني أم احممد )٣( 

رسا•ائهرتلوك اهءمثرين ليص ، ٤١
غنرء• ofالرابع التئب س أمحي، ، ٠١
دالثلأين.الحائي النمل إلى القفي ش يصك ، ٦١
يقم)٢(اصريى ،^ ^١٥

شدأ:مرحمل الأميالالمذكورة مرهثاعل« ممروزن سوت وضع 
الخابنة.الدحاجه ذبحت 
الناشر.اتكورس* بؤر ذرنئأ 
•حمنر الثاني الشهر م، صلي انمت 

١المماب منر •ئة والخملر عشن الثاس الثهلن دست، 

)٣(رقم اصريى '®ْإجابة 
صحٍحة:المذكورأتراءة انمارات قراءة - ١ 

وألف.عثة وسع وعثرين سع سق ساير بئر الئادمر م نارت )١( 
والق.•ثؤ تعمروثمان سة مراير س القاني ي محلدث ، ٢١

والم،.•ة وسع عئرة سع يولوصة س وانمشؤينر الحائي مرئجحث، )٣( 
والم،.عثؤ سع الثلاننرمحنر•ايوسق ش نلدأض ، ٤١

صحيحة:قراءة ^٠ ٠٠١١^١;^ ٥١قراءة - ب 
والق.•تة وJلأرث، وأربمن سع سنه منرسمان والعشرون الخامس 

وألم،.وشن وعشيبن ثمان صمرّتق *ن الأود 
وألم،.ومصر ثمان صنه الأول ينادى همئرمن الخامس 

ومصروألم،.وعشن إحدى سنه سؤال وانمشروذمن القامع 
١وألم، ومصر حمسن سه الأول سهريبح ُن الثلاثون 

•والق ومن ءثرْ ارغ سنه الأجر شهرمحبح من السابغ 



اصرامحي الواضح ادم الي|بمتْرونات إجابة 

)،(كئاه

ور؛كذا((ور؛كائن(( ر؛كم(( 

)١(رقم 'مليك إجابة 
ومز،ءاحكم  معناها العددتمابات 

مجرورمقرئ  التكبر مرةثم 

. الأسفهام )الاممهاب(تعد كم 

الجرثردمجروربمترف  التكبر كمهرالخرئت(

الجريحرف مقرئمجرور  التكبر كمفىاف)امحة(

الجرمقرئمجرودسترق  التكبر

الجرمغردمجروربحرف  التكبر

مجرورجمع  التكبر كمملوك)الخممح(

الجربحرف مقرئمجرور  التكبر كلامس كأس 
الجرمجروربحرف جْع  التكبر المقابر)الحمية(ش كم 

. التكبر )الخحية(تقدم كم 

- التكبر كميدءي)الخحية(

منصوبمقرئ  الأسفءامصاسد رالاصتنهامية(جزيرة كم 
الجرمفردمجروربحرف  التكبر

مجرورمغرد  التكبر )المحمية(عالم كم 

الجريحرف مقرئمجرور  التكبر )المحمية(صديق من كم 

. التكبر )المحمية(شكوت كم 



تْ)وناتإجابة اهانيارامحه الخوالواضح 

)٢(يقم اصدين ُاجالآ 
منموقُها  نومها الخارالمكان نى )كم( وصع 

ي4ضؤل عرأها الص  كم)الأس؛هامة< حقتلت؟قصية كم ( ١ ) 
بدأعلؤرأنها الريع  كم>الخر« أغولثرا ٠٣ئ؛ )٢( 

بداأنها 1لنثعءلر،  كم>الأسفها*ءة(
اشبض،بيص ىا>الخرئت( ر،(كمأياممرءتا

الطلقةعانرالضوة اشب  كم>الخرقة( )ه،كمدءودوءدتيا
الئثعءلم،الأبمواء كم)الأّمهامة( لأ<كمرجلأ.ياء؟

عرالشرهاشب  كم>الأّمهامت(
الئطالقةعالمرالشولة انمب  كم)الأ-مها*ٍة( اجاهدت؟ جهادأ كم )٨( 

)٢(رقم اصدين ُلآإجابة 
مسوئ؟:\دأووقق الخود ءنك؛ايات ءالىكتاiت *تها م يسل المر الأربع البمل 

صؤأمتكامهؤأمهرنا كم 
أقوت؛عالم مر كأتحر 

رجلا.كذا صحت 

بمدحاذ زنانداق ا أنئنكم 
بمجزىما ا نلتتشوف ثب 

رال_ن__اند م ك
نئنعهوالأرناح صالت صولة كم 

ضن.مع)كم(همرالأيات; 

بدا.رثع الثاتيرمرسل' المت ي )كم( 

ر*—ا0الهذا يدم ا ئئثغل
والك-نمايون ئا *اه وةغن0 

بدغدجلمون يص 
اليصالجخمل يوق والنثرننمى 



. ٠٠شول مب •حث ى الثالث الين ش )ثم( 
•مهللق ضول ضب مح م الرابع الين ش )كم( 

شرحالست،الأوو؛
الم؛اسدمه انتثرت الذي الزّان لهذا ي لأم السصد •اؤيخا على الشاء عن لقد 

الذبة.والأخلاق 

ادالث:الين قمح 
بالوعدالإيفاء ني سخلون أممرهم كون ح ليدي، سووتي س كمحرأ الناس إلى سديت أص 

والإحسان.الير عن فمحلا 
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الت>أأشراكايءارامحي الواضح ادم 

سآقِمحص

اسمير

اصالمشم 

وصيفه)ا(مبمه 
الاص

ممت-محلم-مح 

ساو_ءشفالمتد_ئثرد 

الح«ث؛

٥
دؤتب- ذثب 

ء
ءد-هل

دست- دث 

ص-:ءل

أساةأنها رأيت ؛_، Ulالممن س تم كد من الأولى الكلمات نئلرت،ي إذا 
شأن،أوحقارة عدد، أوئلة مثرحجم، توصف لم ذات على منها كلأ يلد معربة، 
مكثرة.ونمى 

الأولى.عالأساء ص أنها رأيت الممن، ش الثانٍة الكلمات إلى نظرت إذا ولكنك 
إلىحولت، لأنها بالمقر؛ ئتصثة ذوات على تدق صارت أنها ورأيت التغيير، من شيء 

كلماتإلا،ي عيرها لي توجد تكاد لا الربية اللغة ميزات من ميزة هذء ذلك، ئغيد صيغة 
مئلردة.هاعدة على تجرى لا تليلة 

الأولالمم من الأولى الأسماء فانئلرإلى اكمحؤيل؛ لهدا صابملآ تعرف أن أردت ؤإذا 
ياءونيادة ثانيها، ينع أدلها، بصم التصغير صيغة إلى حولتا أنها وتجد ثلاثية، تجدها 
^^٠.اسم كد تصغير وهكذا هنملاا. على فصارت بعد0، ساكتة 



رامحيالواحح ادم اا،وفم

بشمصعرت وأنها ربامة، أنها تجد الثاني، القسم من الأولى الأسماء إلى اننلر ثم 
علىفصارت الياء، لهذ0 التالي الحرف وكسر بعد0، ساممة ياء ونيادء ثانيها، ولبح أولها، 

رياعي-امم كث ضغني وهكذا 
القواعد:

أرْنملءللدلألوئى®محل® إلى الأم ثشث اشتحمحرت ( ٢٠١)
حمارصُاعأؤ مم4، أو تدنك، صم 

مدالأمح'ُصمحخاد'محلم

ثلاثا
بمميكإر»3ثءلا

م؛

كانإن صمرالأمم 

يياهما
ُبلُإلى بمؤيك بمغر 

.تال:

محرد-ث؛؛رد

تنئينحوت المكان، ترب بجان أد اكررب، محل نحو- الزمان، ترب بجان أيضا التصغير أغراض من را، 
اليرسة.

نحوتللتهؤيل، الصغر وتدكون اولدي•، تصغير ش اولدي• نحو؛ ك-لحبم، أحانا الاسم يصئر وتد 
لأل؛نءرءظمس.سص 

نحواقتيديل•،ين، حرف رابمه اللي الحماصي تصغير ؛ي تكون اكييل• للتصغيرهمي ثالثت صيغة محاك )٢( 
مياء كان إن الأين حرف لأن وامثتاح•؛ واعصمور•، اكديل•، تصغير ني وانفتح•، واعصيفير•، 

ملهما.وكسرما لكونهما ياءين قالما أوألفا واوأ كان ؤإن اكصغير، م سلمت المكثر 





الخايءارص الخوالواضح امحشد

امحواعد:

آوأكه\ص ثء خبمر !لأيوو ثلأثٍ !نم ١^^ محن بجم ( ٢٠۴)
ببوذتمموثل ا الراءنكن١١٢واش أوالألف أو 1ومصووة، 

أصلهعلى ينمى ند النضير، تاء ثئث  ١٠في4 تكنئ قلا ءآفعاو®؛ وف وض 
ي.

التفغيوعند الوباعى هعاملة تحامل ما )٣( 

الأْظة:

محتيزةمحبرة. 

ٌمتي-ممرتي

بمفريجئثدي- 

أزثاء_أريت1ء
هنم2ئاء_ م3ذاء 

ئبمبميى_ممتانلى

رغمزان-يعميان

الحث:

ةحمهوعلى ما منها رأيت المايقة، الأمثلة في المكثرة الأسماء أحرث عددت إذا 
كلمة،كز آحر في الزواتد ص الطر صرفت إذا ولكم ستة، على هو ما ومنها أحرف، 

الزوائدهذه تأملت ؤإذا القواعد، من علمته بما تصغيرها تستطع رباعية أمماء رأيت 
أوأوارألفه التأنيث( ءتاء وأنها احرق، أربعة بعد جاءت أنها رأيت، ار٠تطئفة، 

الزانيتان.والونء أوهالألم< النم،(، وياء 

موصالذي احيمان، نحرن التأنيث، يتاء موص يحتم آلا ها4 زاتدسن وءنوزا ،، ^٠١١٥المحترم ؛ي يشترط )١( 
ى"محاناااقغاليزا صلى بمؤهع ألا أيضا ؤيشترط ، احنمين، ءاس يمئر حينئذ لإنه >حعماتةا، 
مراللغأ.تليلأن التومن مذين أن ، ٠١٠واتفلين•، اننيحيزا ٠!,، *إنهمابمعران واأدلان•، 

الُارس*الار٠يديانت )٢( 





التايءارابيو اراحح ادم امحشد 

المحث:

تديلغير محن >كل* أو إلى،انمل، تميله يكون الاسم تصغير أن سق نما ءوذذ> 
صغيرها،عد من المكثرة الكلمات ي الأحرف بعض أن ترى ولكنك الأصلية، حريه أش 
السيا؟فا 

بابوتدقرت جا، ب، الأمام)أ، *ي الكثرة الأسماء إلى نئلرئ< إذا أنك المج، 
والديحرفآحر، عن متقلب عئة حرث منها اسم كز ش الثاني الحرن أن رأيث، الإعلال، 

*بابء،فالأسمان: تعلم؛ كما أوتكسيره أومصدوم، نمله، الحرف: أصول على يدق 
ألفهاياء٠رءاباأصل وكلمة وايغورأواعور؛، ُأ؛وابُ بدليل ألفهماياي، أصل واغار؛ 

٠ءوقنا،والأسماء؛ يائهاواو، أصل واميتة• واعيلة* اثيمة•، والأسماء؛ اايعسب،ا، بدليل 

ياء.واومحا أصل واموئس؛ واموصرء، 

التصغيرردرأيث، المايقة، الأمثلة ش الأّماء هد0 مغير ننلرتإلى ثم هذا ءدخأ إذا 
اسمكز اسرش ينمل ومكذا محه، املم، الذي أصله إلى امم كز س الثاثي الملة حرت 

الميل.دا هس 

الق،كزاسم ثاني أن رايث، و(، ه.، رد، الأنام ئي الأسماءالمكثرة املث، ؤإذا 
ءآكل؛لأن همزة؛ عن الأولى.نقية الثلاثة الأسماء من رأيتها الألف هذ، عن فحمت، ؤإذا 

وكانت،كلمة أول ني همرتان احتمع إذا أنه عرفته وهل. تفضيل، وهواّم ْأاكلا، أصلها 
ذللثؤومثل ءآكل؛، صارت ان.لالث، الأولى؛ حركة حش من  ١٠١٠الثانية نمت، ساكتة؛ ثانيتهما 

.ءآمنء في يقال 
لأنهامجهولة؛ الأخيرة الأسماء وفي زائدة، الثانية الثلاثة الأسماء في الألف وترى 

إليه.يرمع أوتكسير أوتحل، مصلءر من أصل لها وليس رائدة، ليت 
واوا،نمت، أنها رأيت، الثانية، الألف، هاJ٠ بها التي الأسماء تصغير إلى رحعث، ؤإذا 
أومجهولة.أوزاثالة، همزة، عن متقلبة ثانية الم، كل وكنألااثؤ 



اصضُمع< اكمماءحساهمء1 

القواعد;

إرلإ ايئو، ١>،؛ يق >،؛ يق تقيأ خ ^٥ الأم كاد؛اي إذا )،•٢( 
•اكتمر عهن آصله 

،١٣^١٠٢]وه ئئ، غذ ثقلأ اك1 الأتم ص كان إذا ( ٢٠٦)
افتحمحد•تجر دادأ محت 

)ا(طاسٍر؟وطث؟

الصغير؟أغراض ما )٢( 

التأنيث؟يتاء نحم إذا الأصول الثلاثي الأمم صقر كف )٣( 
المحورة؟التأثيث بألف محم إذا الأصول الثلالإ، الأمم تضئر كف )٤( 
الممدودة؟التأنيث بألف لحم إذا تمعرء تمنا )٠( 
ءأفعال*؟تكسرعروزن ■بمع أدكان زاتدمحن، دندن بألف محم إذا تمعره كف )٦( 
ولم؟الأمم؟ يدا يصغر صيغة أي ضر الأمم ر خامة التأيث -اء وخمت إذا )٧( 

نيالرائدتان والنون أوالألفط الممدودة، التأنيث أوألم، التسما، ياء وتعت إذا )٨٢ 
الأمم؟هدا تصعر فكيفا احرقا، أربعة بعد اسم 

توصحفكيقه إرأصولها، بهااعلأل حدث الش التصغيريردالحروف إن ت يهولون  ٢٩)
ذلمث،؟

التصغير؟ر ياء وتال_، دمى واوأ، الكلمة في الثانية الألف، ئتنط مش ( ١٠)
الصغير؟محي ياء الكلمة في الواوالثانية محق ض ١( )١ 
التصغير؟محي واوا الكلمة في الثانية الياء نخلم، ض ( ١٢)



ماححرامح/اكاوعاادم امحفيد

١^۵؟،،امحسuع صغير في نمودج 

ثظغصن 
أصحاب

محهرجان

مسرهناب

شاعر

ثتنان وذلة يئئب>ا،
ه)ا(ء.ِ

سمهري مءلأ محناة

مال محئة غادة

عاج تدبم نرجز
ةلادٌ

الب ممغره الاسم

ارسيوا•نهويصغرعل ثلال لأنه  ممشس•
٠٢٣) عفن

اءلتوط الإدغام زال وقع. اقثتل*. عل فهوصغر ثلال لأنه 
الطاءين.التصغرين 

سلتط نط

*محيل*يل يصغر نهو راعي لأنه  جيدب جندب

التمغيرينظرعند فلا اكتأنيث، يتاء محوم الأصول ثلال لأنه 
التاء.لل 

دنيئة يزد؟

صغيرالثلأينيمقر زاتاJمن، ونون يألف "تنوم ثلال لأنه 
إليهما.ولايطلر 

ئ؛نتتان سان

وزن،راسال(.عل م لأنه  أصتحاب أصحاب

التأنيثبألف غتوم الأصول ثلاي لأنه اسةتوىا؛ أصله 
يقلبإعلال نيه حدث م صغرالتلال، نمعر الممررة، 

يالكون.لحد.اهما وسق الواووالياء لاجمملع الواوياء؛ 

ص سكوى

الجراد.الجدب: را( 
الر«حالملب.المهري؛ )٢( 



ااءو|غمالخالت(رامحي _ اكم 

علفمم لأيث«مالودة، الق ١لأصول؛لتوم ثلال لأنه 
|سل|كأنالأكلمتكن.

حثن١اء حتناء

التاءوثعئ الوباض ممض يهويمم خامة، تاءالتأنيث لأن 
4أهمإةء

؛رتجلت صغالة

فال؛صغرنيءلماأحرف، أربمة  Jbuجاءت اف ياء لأن 
نلها.

محري سمهري

نغأحرف، ويعتربمداربمة المئوية التأنيث الق لأن 
لرتمحن.كأما حق نلها ما عل الممشر 

ءةأرُاء غقرياء

أحرف؛أربة بمط• وستا الزاممسن والنون الألف لأن 
فالتصغرنيض.انلها.

،١١٩^؛-•

المائةمصدرهذ0 دليل ياء، عن متقلبة آلف الاسم ثاق لأن 
التممر.س أصلها إل الألف قرئت *المدُ وص 

عد0 غادة

فردتدليل؛رالخوف،، وار، عن متتلبة ياء الأصم ثاق لأن 
أصلها.عدالتمضدإل الياء 

حوبمة خيمة

إلفردت ااامالا، دليل أصلهاواو، ألف الأمم ثاق لأن 
أصلها.

محل مال

إلفردت دليل،أنيابء، ياء، اصلها الق الأمم ثاي لأن 
أصلها.

سب ناب

امارلأمامن حرفآخر؛ عن متقلبة ياءليت الأصم ثاق 
ال.صغر.عثت. م، كما نمت يرأ، 

صيرة سره

منلأما حرفآخر؛ عن متقلبة واوليت الأصم ثاق 
حالها.عل فبقيت ءأوجزا، 

ئدنجز توجد

إلفردت دليلهآقما<، ياء، عن واومنقلبة الأصم ئاق 
أصلها.

سمم م؛



الخوامحفير

عندواوأ ^JoC لذلك ، اصل لها بجر لا ألف الاسم ثاي 
التمغر.

عنج عاج

ألقأ،التاية الهمزة قلت ثأصد٠١١^٠( تقضيل، امم آحر؛ 
الصغر.عد واوا الألف هذه قلت ولاJلك 

ألمحي آخر

واوأ.قلت زانية ألف الاسم ثاق  شثئم قام

واوأ.قلمته زائدة ألف الاسم ثاق  ءلدي؛و ر، ,

صمالأّطءالآية:

بذر
سر

زهر

امد

تالأنة الأسمأء صعر 
مسرحنسجي 
^٠١جندل 

ئتتكئرالأساءالآظ:
نسرصديد 

كممخندى 

ممرؤات

)١(

قفي

تذد

)٢(

ينقم
ينظر

)٣(

ن-محل
محممب

ير

رف

)١(ء.ث 
يئن

جتمر

بدبجع

ة7و

يلد

دس

,'.)٣(
محرجل

س

صير

سفالأسد.اورثن: )ا(
سلوالماءالمزس.حمم؛ )٢( 

وض•س__ القدرّ )٣( 



امشُصء1 )ص ٧.،،؛ اسر 

رء(

الآت؛ة٠الأسماء من اسم لكت مكثرأ ثكون أن يمكن ما كد محن 
ثكترمغتتر بريد علتم جميل ح-ص 

)٠(

Iأخرى صرنا ووزنا مرة، مغريا وزنا الأبن الكلمات زن 
ممربصمبع قليم مغتسن أحتمي 
يقبكلتب جومحر أمحل عثيش 

)٦(

•نميل،.على ومحق أصماءعرانمل•، صعرمحنت 
)٧(

تصغرها؟وكن، الأية، الأسماء معر التصغير صيغ من صيغة أي على 
متمممحلمان جورب أنوال رص؟ 

\}ط1إنىأحمال نمحق نملة ءذjان 

)٨(

الأّ؛اب؟تبيان •ع الأتن، التمنيرتصغرالأمحماء صيغ من صيغة أي على 
ممازآهمحقناء محرياء رنط 

عتترةمنطرة مقريل٢، زغقران 
)٩(

بينووازن زوائدها، بقاء »ع ومرة الزوائد، من تجريدها بعد مرة الأتية الأسماء صعر 
الحالتن:م التصغتر صيغي 

هندباءأْ،^٥١^٤، عتة حنش مشرير معر؛انُم 

اكف.اسان: )١( 

الكا'لسمكلبي•انمهميت ٢٢)
غرؤيهااووص.'كان ت الشص ميران )٣( 
باللبة.امحم )٤( 
القوو.س مع )٥( 



^٥١رامحي الخو_ ادؤضر

(١٠)

تالآتة التممر أوزان على أسماءمصعرة مات 

نميليملة ميلي محالة 
ي؛يلأءملأء محدن سيلان 

(١١)

بالألفثم الممدودة، بالألف تم التأنيث، بتاء مختومة الأصول، تلأية أسماء ثلاثة صم 
•الرائدسن والنون 

(١٢)

صغرها:ثم الأتية الكلمات ش الإءلألi س حيفه U تن 
حالة٥^١، جيزة ثوثظ عادة 

(١١٠)

•عوعدمه، الملم، حيث من منها كل *ي الملة حرف حكم وين الأتية، الأسماء صئر 
ذكرالمج:

عيدٌيزان يئثة جءزْ نوتي تامة مورق 

(١٤)

منها:كل نير التصغير أحدثه  ١٠واذكر الأية، الأسماء صعر 
،٢١٢حاعامث أدات، جماد حالي عاب صيثة 

(١٠)

صقرها:ثم الأتية الأتعالج مصادر من التفضيل أسماء هات 
أملأمج أيج أسنج ابمى أحد 

ريرق.رعد يلأ ضيلأ يدوم طر ٠ الديمة )١( 
توح.ميلتا احدإيتاء اسم ٠ حام  ٢٢)

ناح.؛،: mUIارج )٣( 



|اتربمغ،و)رامحياراحح الم 

(١٦)

صئر0:ثم الأسال عن فعل مصدركن عن الفاعل اسم هات 
لجئشهد ئهص حلم ئهى تال حرس 

(١٧)

وقئاحترناعمعرة؛ بها اكثرالأسماءالش المدح، في قصيدة الحلي الدين صفي تثلم 
الوافر[لس فيها؛ عصعر كن عكثر فهان الأية، الأييات منها 

محيىرض حنمحي يصان غصي سمى يرننْ نزك 
اسضالثكلكنالج؛,ضءLىضنيسي 

كالنفييوصيمك في مهليمآ ثئي اليود أبد يا ينبنك 
بنندينس ئمحم  o-tدآحلى ثنيلي نث محب من أحيجى 

T



اكايءارامحي الواضح اكم |اتوشو

التضغهر

الأءظة:

ءند.ئثنة

الثانيالقسم 

الؤئثاهم)ا(

مح-محةأا،
٢

ءصا-ءء؛آ

ئغاو.دءثاوة

أنض_أربمة أدن.أدنت

الحث:

تأنٍثأمؤوثأ على يدق وأنه ثلاش، انه راث الأولى، الطاتنة مكثرني اسم كث إذاتاملت 
التأنيث.علامة من حال وأنه حتيقيأ، 
تأنيثامفرد على يدق ثلاثي، أنه رأبت الثانية، الaلاJقة ئى مكثر كل' إلى نتلوث ؤإذا 
أنهراث القسمين صغيركزاسم؛ي إلى نثلرت ؤإذاالتأنيث، علامة من حال وأنه مجانيا، 

التأنيث•._»تاء بحتم 
القاعدة:

محنغايا وكان تجاؤيا، أن س؛ا *ايظ ١^٧، الئلاهمه الأنم ضعن إدا ( ٢٠٧)
ااعنثأأ،الخمثأحرة؛١٤ ا}غسث،، علاثؤ 

ال،رب.ناء أمحط* محن فوزن )١( 
)للمقرناب ومرب، المحلق(، الحسة رالشاية وغول ردؤع، دحرب، توص، تصغير ؛ي التاء ترك رّضع )٢، 

ءؤن؛ات•انها •ع ومس)الزوجت( لتحل، وقدص، لإيل، اس 



امحفيداكايءارص الواضح الخر 

والماءاللام مخلوق ثضنجر )٢( 

أب-مح

ومدةعدة. 

أح-أءي

وصنلة- صلة 

ئم-مح

هتئ.ؤم4

الحث:

حرفتنعلى اسم لجئ يإن وأنه العرب، لغة في الأصول ثتاش اسم يوجد لا أنه نعرف 
أوالجمع،التثية، إلى بالرجؤع المحذوف الحرف ؤيعرف محدونآ، الثالث كون بدأن فلا 

أوالفعل.
فيتحلم ولكم أصيزرا،، على تجد، المائة الأ،ثلة امم.كثرني كن آنثلرإذأإلى 

اةتحكم ذلك ومن ءأبويزاوءاحؤيزا، على يثئان وأحاُ ءأبا، أن الأولى ال٠لاتفة أمثلة 
أنيرى وبعضهم ا'رئمى'ا، أصله أن يرى اللغؤيتن فبعض ُدمُ أما واو، المحذوفة لامهما 

فلامها*دنؤين*، على ساه من ومنهم أدمتتن*، على ثناء من العرب من لأن *دموا؛ أصله 
واو.ؤإما ياء، إما وهي حال، أي على محذوفة 
واو،اصالها وان محذوفة ناء، أن عرفت الثانية الطاتمة أمثلة في المكثر إلى رجمت ؤإذا 

مواءسق، مما اسم تصغيركن إلى رجعت إذا ثم وءوب*، واوصلء، اوعدا، بدليل 
المحذوفحرفه يرد أصلين على بقى الذي الاسم أن ، ٤٠١٠فاؤ،، أم محذوفة لامه اكانت، 

التصمر،عتد 

القاعدة:

ئديجن، أصلين، صلى وبجي النكئرحرث الأشم بمن حدث إدا ( ٢٠٨)
اكضغير.عئد المحدوف 

اصالي•سم؛-* الاطءيلت أواخربمص تراماي التاءالش اما )١، 



الخايءارامحه الخوالواضح التؤشو

الأْفلة:

يا أحننا- أحساب 
أءتْاوة— أء٠دة 

ئوقتات- كواتب 
صنيرن~ صتاع 

الحث:

ابقعيضنجز )٣( 

0
أنثر-أقهر

غلتة-ءث!«ة

!
جإل-*محلات

متؤالون٠ عتلة 

أنهاتصغيرهاراث في نتلرث ؤإذاتلة، جمهمع الأولى الطاتنة ني المكثرة الأمما٠ 
تصغيرهاوعندتأثل كثرة، جمؤع الثانية < ٥١١٠١١*ي الكثرة والأمماء لقتلها، على صعرت 

كانحين مسالما مؤنثه جمع وجمعناْ مقرئها صعرنا يل لقتلها، على نصعرها لم أننا ترى 
عاقلا.المقرئط'قرأ كان حين مدثرمالما وجع غيرعائل، اومدقرأ الغردمؤثما، 

القاعدة:

نمعثم الكمءبمعرثمدةا، دجئهمغ لمغلها، مر الؤلإمحمر جميع ٢، ٠ )٩ 
إدامالما تدم رجمغ عاتل، من آوثدهمأ تنكا كان إدا مايأ تزنثه جمع 

،.١١٠٨٥١٤كان؛دثرأ 

اّمامثالة ومن واصخيمار. ارهيبء، ث فتقوو لفظه، على وءصأ«ءبا ءركبء ت مثل الجمع اّم مخير )١( 
وءارطء،الثار؛ين(، )جماعة وءاثرب، الماشين(، )جماعة واممرء ُمماا الجمع' 

صغيروئي ، ٠٥١ءعسدت  ٠٥١محشراعدم فتقول المزم، والمركب الإصافي ؤبمغرصيرالمركب 
ءمميرمحدأ•ءايمعرلداث 





صٍ^ٍ__ٍءسسثئس؛

تدمحيل

منؤيستى المعرتة، يالأسماء حاص التصغير أن الباب هذا صدر ني لك تقدم )١( 
تصعرانفإنهما |وته|؛ يكلمة المختوم الزجئ والمرثب التعجب، في ا أفعل |ما ذلك 
اس؛وت4اا.ونحوت حالمه(، أحيسن  ١٠٠نحوت 

وءذازا،وهتااا، ءذاء، وهي؛ للإشارة، أسماء ة حمتصغير أيضا العرب عن وسع 
وْأدليا؛ُ•وُياناا، وءدئازا، واتاء، ءدئا،، فنالت،؛ ورأولأم•، ، ٠٥١^^

وءالتيء،٠الذى٠، وهي؛ موصولة، أسماء ة حمتصغير أيضا العرب عن سع كما 
وهالئنتاناا،وءاللياُ، 0الثذئا«، تصغيرها؛ ش فاك فند وءالذيزا، وهالالتاناا، وهالالالان^، 
والجر.المس، حالة ش وءاللديمرأ اارنع، حالة في وهاللنيون٠ واالث؛يانا، 

واجنتنهء،احدتفة(، نحو؛ الممعر، صيغة على كان الأسماءما يصعرمن لا )٢( 
وءمتنهلرا.وامهيعزا، وءذعت<ج،ء، وءئيب،*، 

أمئلة؛

تصغيره؟عتل اكأتيث، يتاء ^^، ٠١١يختم ُش )١( 
عتلالتصغير؟المحنوف، الحرف، رد يجب، مش )٢( 

إدغامالاسم يهدا يكون ومتى أصلية؟ ألغا أحرفه ثالث، كان إذا الاسم ئصعر كيف )٣( 
ؤإدعام؟إعلال ي4 يكون وض غير؟ ليس 

ثالث،كان إذا معره وكيف، زامم٠؟ الق، أحرفه ثالث، الذي الرباعي معر كيف )٤( 
واوأ؟أحرفه 

 )o( تصعره؟فكيف، ياء الاسم أحرف ثالث، كان إذا
يصعرمقرئه؟وض الجمع؟ لفنل يصعر ض )٦( 
لغيرتصعره وكيف، المؤنث،، وللعاقل الدلإكر، للعاقل الكثرة جمع تصعر كيف )٧( 
العاهل؟

والمز'مح؟الإصاش المرثمج، تصعر وكف الجمع، اسم تصغير ٍلريتة ما )٨( 



امحفيدازيءارامحي الواضح النحر 

امحياةا؛تس4اء صغير في نموذج 

٢١ آخت شقه ريل غابر مجنل
نثور هلزفاء أ;ئلال أقبل هه أ;ة>ه

س4 عصام ش ر1أ" نوافر أغرة

نش حظوة نزوان ئثود>م

الب مصغره الأمم

•معرءالتاء.*تلحق التاءوهرثلال، من خال قلم،لوتث لأنه  محلة نجل
عندالتمغيو.التاء تالمءق4 فلا ثلاى، غر الؤتث علم لأنه  ئومحر صائر

التاء.فتلحقه وهوثلال، جازى مؤنث لأنه  ئجبم ديل
التمض.عند ردت ولأولك هاء، فلأمها ءيمهء اصالها لأن  ،معهعمه شقيه

وهوثالثه كون دأن فلا حرفان، أصوله من ا،لوجود لأن 

بالتاء؛ومحم عتدالتمغر، فرداللام ءأخوا، فأصله اللام، 
مؤنثاّثلال لأنه 

أخثة

بالتاء.فيختم مؤنث تلال لأنه  أمتتة أ؛
اأمتو0اعل فتمعر مؤنث، عل دالة ثلاثية وص اامؤا< أصلها لأن 

الياء.ق وتدغم الواوياء قل تم 

أنثة امة

التصغير.صد الفاءفرد محاووف لأنه  وفمه ثقة

فمعرلفثله.جعقلة، لأنه  أثيل اسل
فيقعرلففله.قلة، جع لأنه  أشنال أأaلال

١^^.الجارة الأ.ة: )ا(
واكو.الرّاية )٢( 

 TO(.اكغرسالإل



اهايءارامحي الخوص التر-شو

بخ؛؛غمذهرماقل عل داث ولأنه •مردء، مقعر كرة م لأنه 
'.au.ذكر

محقون لإفاء

بغغرمدكرعاقل عل داة ولأنه نصعرمقرئه، كرة م لأنه 
مالآ.زنث هم 

سيرااّت، ٠
سور

لفض.نصم ء قلت جع لأنه  أعرية أغريه

مفردءمؤن؛اكان وئا ، قمعرمفردءوهواصارة، كرة م لأنه 
.Ullr،مؤ؛ث م يخ 

سؤينرايت، توافر

كنرد أرتئأ، الكلمه أصل إذ واو؛ أصلها الثالته الألف لأن 
قوتدغم الواوياء مل م اؤيوا ت هكذا الصغر عتل أصلها 

اياء.

لي ريأ

وتدغمالصغر صد أصلها إل نرد ياء، الثالثة الألف أصل لأن 
ائه.يق 

ُي ق

الصغر.ياء ق وتدغم ياء فتقلب الرياهمر، ق ثالثة الألف لأن  ممهصع
م عصام

•المحغر ياء ق فتدغم ، ثالثة الياء لأن  ميه نيه

الصغر.ياء ق وتدغم ياء فتنال ثالثة، الواو لأن  سل قتري

وأولاهماالياء، ح لاجتمامها الواوياء هاو.ت، ، ^٠٠١٥٠أصلها 
الياء.ق الياء وأدغمت ساكتة، 

ئنئان موان

الياء.ق الياء وأدغمت، ياء الواو هالمت، احظتوة*، أصلها  محو شلوه

بعدالواوياءلتهلرفها تقل م عل فيمعر أصله 

ض

نثه ش



|وتوشرالتاJعا رابيد الواحح اكم 

هرئات

)١(

ب\لأب':صغرالأعلام 
نلكقمر نمن حنن نئب نور ننتم 

)٢(

الأنة؛المجانية المونثأت صغر 

كأسبتر أرنب فأس 
صحمس إصح شمس 

)٣(

متها؛يكل التصغير أحدثه ما وايؤح الأنة، الجانية المؤنثات صغر 
دلوماق نار دار ؤيح 

)٤(

صعرها.ثم الملامة س حالٍة ثلاية مؤنثة أعلام ثلاثة هات )١( 
صئرها.ثم الملامة س حالية ثلاثة مجانية مؤنثات ثلاث هات )٢( 

)ه(

صغرالأساءالأتية:
أخ؛*،صفة ايزلأ؛ ننة 
بملْ،بمر» اّمص جهة 

)٦(

صغرها.ثم ءءوأوةأ وزن مصائرعلى ستة هات 

أاام«.أمالها )٢( او»يم•. اصالهااض• )١( 
امالها>دي،,)٤( امالها*ممراأكرالبناوممأا. )٣( 
اءالها»ّنيأ.)ْ(



)٧(

•مرده؛صعر وما منها لفئك يقعر ما ؤبتن ، االجمؤع صغر 
ؤويأرجال صرد محب أحزمة 
سوفكواتب أنثلر 

)٨(

•جمع م صم نم تكسير، جع '؛؛ ١١الأسماء من اسم كث اج،ع 
تلميذصائنة رباط صعب ثكل صخر 

)٩(

البمعصعر ثم للقلة، ورة للكثرة، مئ؛ تكسير، -بمغ الأتية الأسماء من اسم كث اجع 
فىمماالٍالن:

نهرصر ئمر كلب تيمه ئئس 
(١٠)

تصغرها ثم سالما جمعا الأنة الأسماء اجعع 
يمرمهذبة فاهم ئاؤلمة 
راماء حنسلتي ٍالء 

(١١)

صغرها.ثم لالتالة تكسير حمؤع ثلاثة هات )١( 

صغرها.ئم للكثرة تكبر جمؤع ثلاثة هات )٢( 

صعرها.ثم للمدكر سالمة حمؤع ثلاثة هات )٣( 

صغرها.ثم سالمة حمؤع ثلاثة هات )٤( 

رجاد'•جح )١( 
الريع.الثريم< رص •٠!^،•، -بمع )٢( 



التؤخيوامحالث(س الواضح اسر 

(١٢)

صئرعا؛ثم الأنة الأمبماء م الإعلال من حدث ما ين 
ندى

(١)
ردى

(٢)
شل!>"لأ دءى

(١٣)

تفش إعلال بضها *ي حدث ؤإذا 4 الأية الأسماء صغر 
■حجارأ،قدىلْ، ندى رمحأ 

(١٤)

تممنعرها *كف مسر جميع الأنة الأسماء 
ئطأيى ثش زأ غرأ ثدي 

(١٠)

الإعلال؛محن بعضها ش يحدث ما وين الأية، الأسماء صئر 

دعوء

عمود

عود

عزوة

للصهحلوان

ذنكة جور

(١٦)

وجد؛إن الإعلال من مها يحدث  ١٠ؤين الأية، الأسماء صعر 

مجالمحراج مراد جمان 
(١٧)

جس

غلارص

لراع

الأسانالأسماء صعر 

جميلحديجة أمحتة ثييم محمة حسا 

الهلاك.الردى: )٢( ص: )١( 
ارس.ذكاء اكاوا:ءدث )٤( الطاء. الجيا: )٣( 

الئ.ىتءانيفيانمنارامابستجارسم*ا•)٠( 
الحجا:)٦( 

وارية.الشرف يمض مقردأ رثييتعمل ء1؛ا، جعع العلا• )٧( 



اا؛الثارابيه الواضح اكم م؛سمثيمأ المحشو 

(١٨)

اذكر.كثرالأساءالآبم:

مةه خت يدي 

(١٩)

تالأساب ويان بالشكل الضط ح الأنة الأسماء صعر 
أخرآخر ضيف •ذن'ق تمض ثنن 

(٢٠)

صعرها.ثم مصورة تلأسة أصماء ئلاثت هات )١( 
صعرها.ثم ألف ثالثها ربامت اسماء ثلاثت هات )٢( 
صعرها.ثم وار ثالثها ريامية أسماء ثلاثة هات )٣( 
صعرها.ياءثم ثالثها رباعية أسماء ثلاثة هات )٤( 

(٢١)

رهجاءكافور؛المتتي قال 

ياحليمللأحنمز؛ مقالي هرأ لفرأيت بمذجه أحدت 
]الوازآ

دأئم_عرا،يتهث جدادبراني ممرأوالأسنودبه ومارت 
]اسل[

لا^١٢٢قننعنى ام نزئذ لبما  'ضالمحب؛ ام لن

عاليتصغيرها وسيب بها، المصغرة الأسماء ئكبر واذكر التقدمة، الأبيات اشؤح 
منها•لإ الصغيرفي س الغرض لصح ثم عليها، هي الش الصورة 

تجري.ستهل: )١( 
اسمن.محا يانمى _ انماس، والكرى: باليل، رارئ ص غفل اي: _؛ ص نام )٢( 





اهالث(رامحه الواضح النم الأسى

العامةالقاعدة من ئستثض ما 

التأنيثبماء إلى السب )١( 
الأمثلة:

قاكهي- قاكهة ءالقاهري \إذ\جن»' 
ن1ءي_ نامة ئئدمي — هئدتة 
الحث:

مامكسورا مشيئة ياء إليه المنسوب ملي زدت شيء إلى الب أردت إذا انك علمت 
إلىنهلوث إذا لأنك الأن؛ بمدده نحن ما منها _، نتمحنمات الةاءلة لهذه ولكن ملها، 
المنسوب■من حذفت، إليه المشوب التأنيث؛ي تاء أن رأيث، الأمله 

القاعدة:

شأ4.عد اقاة ظ اقأثثءتمحدث الثغمأإ-ءةاء الأم ( ٢١٢)

الأمثلة:

ئ-قدي

بمهديأد يتها-يتهن 

ةنلأ_ص

م_مءثاث_ّ_ عممثلن 

افصورإلى القشب )٢( 

li
ءلا-ءلموى

■
ث؛رديأد ذ?دي ق؛وا- 

و
تدا_ءالمء

مستمى٠ مستشهى 



اكس^اكايءارامحي الخوالواضح 

اليحث:

المنسوبفانئلرإلى العامة، اكب قاعدة من الأسماءالمتثتاة من الثاني هذاهوالتؤع 
علىالثانية وش أحرف، ثلاثة على الأولى اللا5مة وهو»ى •مصورأ، تجدة كزالأ«ظلة ش إليه 

أوصتة.حمة على الرائعة وش متحرك، ثانيها أربعة على الثالثة وش ماكن، أيبمأثانيها 
ؤإذاواوأ، قلبت المقصور ألم، أن رأيت الأولى ال؛لائهة فى المنسوب إلى نئلرث ؤإذا 

والقلم،الحيف وجهان؛ فيها جاز المعمور ألغ، أن رايث، الثانية الطاتمة في إليه نئلرت 
واوا

فيهما.المتصور المط ترى الأحرسن الءلاهين ش المسرب امل ومحي (١)
القاعدة:

اص:م السودمحن إلى اشث، إداأد1 ( ٢١٣)
جارحدثؤثانٍوماكن، دائنة يإذكانئ، راوأ، نمث ثالئق قإذكائئ، 
حامثهاركائئ، مثأمق، رثايه رائثه كانث محإن وهلبهاواوأ، الألف 

حارقها.رجس، أزنادته 

القصورالى اكب 

أمحهلكنت إذا 

وثانيهابات 
حلفجاز ت محاكن  واواتلت 

واواوتليها الألمؤ 
محا-نوى

وئن؛هرابعة 
حيفهاوحب متحرك: 

مثال:

ثنلأ-كالى

صائمة؛أو حامة 
يجبحيفها.

مثال:

معطن_ معطن 

متشنى.ستشنى

*يتهاري*سال: انثزاداكنلالواو، حالقي-، يجوز )0 



اهالث(رامحي اراحح الخم اكسس

اقموصإلى الثقث )٣( 
الأمثلة:

اش؟نيص.محياشي"أ.امي صياا،_الثووي 

اص-الئالإأولإميالئاءي-الئاءتياداثمي 
اوالثانوياوثاءي.اوئاءتي 

الأنتجي.الئنمحالئهثدي_ائهثبي 
الحمحن:

الحغصئ٠ الثنغهمى 

وليثالثت4 الأولى الناهة ،ي وياؤ0 مقوص، جميعها المامة الأ،ملة م؛ إو4 الشوب 
أوسائمة.خامة الثالثت وفير رابعة، الثانية ال٠ل١هة 

إلمرالنسب بينر تاما تشابها رأيت الثلاث العلواض مر وب المشإلمر نئلرت ؤإذا 
عندواوأ قلتن أنها ترى المتقومرثالثة، ياء تكون فحينما المتتوصر، إر والتب المصور 
إلاكذللث، تكون ولا رابمة. التقوصؤر ياء تكون وجمتما الثالثة، المصور الق وكذا اكب، 

للقصورالرابعة الألف ض ميئرما وهو راوأ، أوقلبها الياء جازحذف — ساكن وثانيه 
القصوروهوحكم تحذف، سائمة أو التقوصرإحامة ياء تكون وحينما ااثاني، مامر 

الخماممروالدامير.

ملها•*ا قتح واوأ قليت إذا ايتتومر ياء أن رايث، الأمثلة إر رجمث، ؤإذا 

اممأن.اكيي: )١( 
الأمر.ألعمر: )٢( 
الحنين.الشمر: )٣( 





س\ساالواضح الحر 

منوااوصاء| وءإنشاء( 1ايتاداء< ١لأمماء لأن اصالية؛ الثانية للتأنيث، الأولى لهيائنة اش 
أسالأضال والهمزة؛ي و>انصؤ»، و»أنشأ* »اقوأاا 

لأن،اكساءاواثناءاوايتاءامنأصل؛ عن نمتملة الثالثة الaلاهة الأسماءش أماهمزة 
عليك.لايخني كما دُنجتُ اكنوت، 

مميةفي ءر٠ثها التي القاعدة وتدقر الأسماء، هد0 تثنية نارُبمرإلى هذا، عرفت إذا 
علىتتى الأصلية الهمزة وأن التثنية، ني واوا ملب، للتأنيث الش الهمزة أن تجد الممدود، 

واوا.وتليها هى كما لماؤها يجرز أصل عن المتقية الهمزة وأن حالها، 
إل.اكب محي حكته نمنه وم اكية، الممدودش حكم هدا 

القاعدة:

ئزه:إر تتم الود إر الم، محي ٢(  ١٥)
ؤإنحالها، عئى تقسئ، أصلية كانت يإن واوا، نمت، يلتأنيث كانت، مإن 

.Ijljومحتبجا جاز؛؟١^ أضل عن ثقتة كانت، 

همزتهالممدودإذاكانتؤ إلى اكسب، 

مثال؛ ئتال:

اذتاJاءانايتداءت  حنرارانحنراءت 

ابمدار خنرادي

جازم؛قاوةعناصل: 
إماوئِوئلهزواط

اوكاوانكاءان ءت 

اوكاوىكار 



اكسماكايءارامحه الخوالواضح 

ئسدذةتاء فه U إر السب 
الأم

خن-■مدي

ثتي-ضي

نئضتي-طضذ

د-مح
الحث:

1
م-ظللي

محي-محوي

ممح-سم

لين-مح

ءت-مدي

ءلتي_ءلوي

بمئري-حري

مح-محي

امثالأنكمافى إمامختومايياءمثددة تجده جميعها، الأمثلة نى إليه المشوب انئلرإلى 

الأحيرة.أمظلت قي كما مكسورة منددة ياء وتيله ش ؤإما الأولى، الثلاث الهلواف 
ا1ءلاهةأمثلة المثددة؛ي الياء رأيت ءلا؛فة، كث في مشيئة ياء المختوم إلى رجت ؤإذا 
الياءرددنا ثم المشدد، الحرف دكأكتا النسب عند أننا ورأيت واحد، حرف يعد الأولى 
يقينالأولى فياؤها الحٍياا، الفعل من ء-نياا فالكلمة واوا، الثانية وقلبتا أصلها إلى الأولى 

واو،أصلها الأور فياوئ _«، من ءمء والكلمة واوأ، الثانية ابء وقلم، أصلها على 
الواو.فل ما بمنح حاو كث وش واوا، الثانية ونمت، أصلها إر رئ^، لدللث، 

Jb؛،الأسماء هد.ه إلى النتلر وعند حرفين، يعد الثانية الألاوفة أسماء في المشيئة والياء 
هيالثانية وأن الياء أن على يلف وهدا المشيئة، الياء مكان في واوا نشاهد الني، 

مافتح من يد ولا الأولى، الأمثلة في كما واوأ فلثها امحيد اض هي لأنها واوا، نمت، اكي 
الواوأيضا.ثل 



أوأكم،احرق ثلاثة بعد أنها ترى الئالثة الطالقة أسماء ني المشددة الياء ومنيتأمل 
النمماهعئد حلف أنها وري 

ترىومنيتأملها الكلمة، ٠يآحر فليست الراسة الءل1ومة أسماء في المشيئة الياء أما 
حدقتالمكسورة، الياء أن وترى عكورة، وثاتيتهما ساكتة أولاهما ياءين، من *كونة أنها 
•النسب محي 

القواعد:

يلاثة:أحكام إنه اكسس، ءئ؛و ثثددة تاء المختوآ للأن، ٢(  ١٦)
ونمث،أضلها، إر الأولى الثاء أج< *و>ij، بمد الئثثئة اتاء هإذكانت 

 uملها.ااثائهواوأوض
تاوبح واوا ^٤ ١٤١١ُنمت، الأولى الياء حذمت، ^^٠، بمد كائئ، ؤإن 

ملها.

آوأقومحمت،هٌ بمدثلأثة ؤاذك١ث 
ياؤْإلته ثيتؤ تكنورةإدا مشيئة ياء ونطه في الذي الأنم ( ٢١٧)

.^١

أمئلة:

إل؟انموب اك4،وئ )ا(.ا 

التب؟من ^ ئ )٢( 

الأب؟١لاثةفى القاعدة ما )٣( 
التأنيث،؟بتاء المختوم إلى س_، تمف )٤( 
مه؟نؤع كن إلى ئتئب وكيف.، عددحروفه؟ حيث، القصورس أحوال ما )ه( 
الشبه،وجوه قصل الخقوص؟ إلى والأس، القصور إلى الأس< بين سته هئاك هل )٦( 

أحواله.جميع ي الختوص إلى تنس، كم، وبتن 



اكسساكايءأرامحي النحراراحح 

إلىاكسب في  SJ^^Iاذكر لم اليه، واكسب المهدود تثتية يين السيه وجوم ؛ين رمأ، 
الممدود.

حال؟كيأ ي إل نتب وتمف مثيدة، ياء ال1خوم الاسم أحوال ما )٨( 
*كسورة؟محثددة ياء ومطه ش الذي الأصم إلى تتب كيف )٩، 

رسالامح1د
الثانيةوقلت أصلها، 

نلهاما وقع واوأ 
•مال؛

ءي-خمي

كائنإن مشيئة محاء المختوم الأمم 

.س-ُض■'
وقلتالأولى الياء حذفت 

نمحاما وفتح واوا، الثانية 

.لتال:

محي-محوي

احرقبمدثلاثة 
حذفت1كتر: 



^١٥١رامحي الحرالواضح اإء||،ى

اهياةا؛ذسماء إلى النسب في و4وذج 

أسوان
ئلهظ

حناء

ري

من

غ

الهادى

ايزاءأم
لهي

حدين

ق
الئنثالى

صفاء

مح،

نقارا<

ع„تءم

المنثجالي

قنآء

اصمعى

ال النموى إلهالشوب 

إل.النموس إل نلها مكسورما ياءمشيئة يإصاقة  أنواي أس|وان
الئطودة.الياء ؤإصانة التأنيث تاء بجيف  م ئكة

واوأ.فقلب ثالثة، مقمرراش لأنه  بمدي يا

القه.فتحذف متتحرك؛ وثانه رائعة مقصورألفه لأنه  نتفت ١^،

وهلهاألقه حيف *يجوز محاكن؛ وثانيه رابعة متصورألفه لأنه  تجلت

ثلهثلويأو 
تجئا

وتلهاألفه حذف تيجوز محاكن؛ وثانيه رابعة متصورألفه لأنه 

واوأ.

نئ

أوبمنو,ي

ما

ألفه.ضحاوف خامة؛ ألفه مقصور لأنه  نذص قذص

ألفه.كحذف محادمحة؛ مقصورالقه لأنه  ٌمّتءت  مبّى

نلها.ما واوأؤيفتح فتقل ياؤءثالثة، منقوص لأنه  العثوى النثى

الدقهيآ.ش بلدة )١( 

يلأ.يرى لا الذي )٢( 
 ro( :اكض.اي: اجترابالثيء، *مير



اكايءارامحي الخوص 
:ستز:محلإ

اكسي

محافع محع واوأ وتلها حيفها فيجوز راسة؛ ياؤ0 مقوص لأنه 
للها.

الهادي

أوالهادوى

الهادى

كمحذف.حامة؛ ياؤْ مقوص لأنه  المنتدى المنتدى

فتحذف.سائمة؛ ياؤ، م؛ةوءى لأنه  المثتجدى النتخدى

واوا.فتقلب للتأنيث؛ همزته ممدود لأنه  حناوى حسناء

الب.محل فتض أصلية؛ همزته سود لأنه  ابئزال اجتراء

وتليهايقاوها فيجوز أصل؛ ص متقلية همزته ممدود لأنه 

واوا.

صماى

صماوىأو 

صمآء

واوأّوقلبها ماؤها فيجوز ا أصل عن متقليه القه ممدود لأنه  ثايى

أوثاوى

ثاء

أصلهاإل الأؤل الياء فرد ا واحي. حرف يعد المقيئة ياء0 لأن 

التانيأواوآالياء وتقلب يدليل٠روىتنويا، وهوالواو، 
نيلها.ما ؤيقتم 

رئوي ري

وتقلبالياءالأؤل فتحذف حرفين؛ يعد الياءالمشيئة لأن 

نيلها.ما ؤيفتح واوأ الثانية 
i'SJr

فتحن.ف.حرفين؛ بحداكرمن ١دة الياءالثاللأن  نممي نتفت

فتحاوف.حرفين؛ بعداكرمن الياءالمقيئة لأن  أصميت أصمعئ
٠٧١فتحذف مكورة؛ الكلمة ومعلّ  j^lالياءالمشيئة لأن 

الثانية.

قص قمح،

الياءمكورة؛ الكلمة ومعل ق الياءالمشددة لأن 

الثانية.

حديي حدين



اكماكسي

هريات

)١(

اننبإرالأساءالآبم:

محيينمر 

ص دماط

حاب

رميي

)٢(

يأتي؛مما مشوب لكنإ إله الشوب بض 
تقريحجري حديدي 

ائس

يايص

قدئدنئقث
حفري

مت_ه
مءكا *ابيي

)٣(

إلىمشوبة  ٠٠٧٧^،، Ipصنا إلى مشوبة وأربعة أمكنة، إلى منسوبة ء أمما أربعة مات 
صمات.

)٤(

سسا.نعتا المنسوب نها يكون جمل ثلاث كون )0 

نيا.محرأ المنسوب نها يكون جمل ثلاث كون )٢، 
تتسة.حالأ المنموب لها يكون جمل ثلاث كون )٣( 

الأساءالأنة:إلى انسب 
حك٠ةالإ*أكتاورية ج؛اتةأا، نابغة 

حظابةدولة بلاغة تجار؟ 

)٦(

الأمماءالأية:من متسوب لكل إلهه المنسوب بين 
محينئرمح، انمثي فايي 
بجامحيأنثلواتي محهي 

يعان.وءساءا؛ كاكر!، الئضة مى نمل حل البمانة؛ )١( 



اكس^اكالءا)امحي الواضح ادم 

(٧)

يكونأن مين وما أوالونث، للمادم مشؤيا كون أن يميع ما الأية الأسماء من ين 
تلأحدهما تحو\ 

عدن١تيتفري كانت 

بفييشجي 
ذري

يذوى

)٨(

يالتاء.مؤثث إلى مشوية أسماء أؤسة هات )١( 
 )T( مدثر.إلى مشوية أسماء أر؛*ة هات

)٩(

الأنة:الأمماء إلى اس 

حلوىمعس  تلا

*قنيازنا  حلنا

نجاة•معلني  رصآ
إيفا، ٠شكاة١١ تخآ

حياةبمري  محيا؟

مدويمحلحا  يخادى

(١٠)

الأنة:الأسماء  مؤنثإلى اسب 

الأنمىالأدنى الأئلم  الأم
(١١)

إل:اننب ثم الأتية الأسال من تحل لكد الشول امم uت 
أتقىانتش  إض

اص

ناثذأ.غير ايالط مر لم؛ الثكا؛؛ )١( 



اكايءارامحي الواضح اكم .؛V السب 

(١٢)

إله!انثب ثم الأسال عن فعل كل عصير هات 

صبيُ"٢^^١٢ دمي قري 
>"اا(

صيغة:كل إلى انب ثم >تسلة<، وزن على الأتن الأسال س فعل كئ س صغ 
لهاقال نلأ هلك دعا 

(١٤)

إليها.انب ثم *ضورة، رباعية أسماء اربعة هات )١( 
إليها.انب ثم ضورة، أسماءثلاسة ايسة هات )٢( 
إليها.انب ثم •مصورة، حماسية أصماء أر؛عة هات )٣( 

(١٥)

الأنة:الأسماء من اسم كث إلى أسب 
النائيةالغوي"؛ الثممى ، ١^١٣الئنثدى الئامحة 

 ،^U إله:انب ثم الأتية الأفعال س فعل لكت الفاعل اسم
عدىخد امثرصى استرى سس 

(١٧)

واوا.يائها قلب يجوز متقوصة اسماء ثلاثة إلى أنب )١( 
ياتها.حد.ف يجوز منقوصة أسماء ثلاثة إلى آب )٢( 

(١٨)

الأتية:الأسماء إلى آننب 
حداءليراء محداءأْ، إملاء حضراء فضاء محاء 

مطش.صدي؛ )٢( اصرجم. جويالإسان;)١( 
يه.جدض اي؛ يالمق، م ص تقووت الجدض، الحم؛ )٣( 
القلأة.اسم:)0( ايزازت )٤( 



(١٩)

إل؛انب ثم الأنة الأمماء من اسم كز ^j؛، هات 
أغد>أ<أنمط^، أشقر اصفر 

(٢٠)

انبنم الإعلال، من مها حدث ما ؤيين ائئال•، وزن على الأنين الأفعال مجن صع 
صيغة:كد إلى 

نفأرمرأ ض ض 
(٢١)

تإل انب ثم الأتن الأفعال من فعل محصدركد هات 
ارجأرأ،امتلأ اظا اجترأ 

(٢٢)

إل؛انب نم ،٠ احدار٠^^،؛، للمعالين القياسي المصدر هات 
(٢١٠)

للتأنيث■همزتهما *مئويين اّمين إلى انب )١( 

أصل•عن مقلية همزتهما ممعءودين اسمين إر اسب )٢( 
أصلية.همزتهما ممدودين اممين إلى انب )٣( 

(٢٤)

الأتية:الأسماء •>، اسم كد إلى أنتب 
ذتمةشافعي محي وم ءي 

ياض.شمره مواد يخالط من الأشمعل؛ )١( 
اس5لالخق.الأمأو:)٢( 
اصلحخروم.رئاالثوب؛ )٣( 
اخر0.الأمر؛ أوجا )٤( 
لها.دش بمدرها:اص الإل حدا )٥( 



اس(رامحه الواضح الخم امٍبم \سم 

قمق، ١^١٢طيح حئت 
الستر"١^٥ نض ١^٣، الإّكممرة 

صيغت:ك!؛ إلى انب ثم ءقءٍلاا، عروزن الأتن الأتحال من تحل كن من صغ 
وصيمدا عض سلْأ 

(٢٦)

تإله انب تم الأتن الآدال من يعل كئ من الضول اسم صغ 
نسرى ض جرى 

(٢٧)

تممعرها إر انب ثم الأتن الأسماء صم 
حماةدموة جرد شكوى 

(٢٨)

إرممعرهاتانب ثم الأسماءالأنة صم 
حكومةرسالة عجول منين 

(٢٩)

صيغة;كنأ إر انب ثم الأنة الأسال من اثيل• وزن على صغ 
شاقصاق ٌائ جاد راص 

ممعأءالمهمهن•مله يكتب كان نات )١( 
يالدويأكرمم)٢( 

الإّلأءي■الأطول كانت الردم بمم *احل ضر •دهة*بالأندلس )٤( 
اخربموه•ت ينا، المن ض )٠( 



اكممساكادءاماضحرابي،انم 

٠٣()

ثضئرالى النسب، يئن وجد إن المرق ويٍن •معرما، إلى انج، ثم الآت؛أ الأسماء صئر 

ص"،، ُ"ايم 
١٣()

حرمن. JUماءمثيلة؛مختوسن اسمين إلى انج، )١( 
أحر؛،.يعدثلاثت ماء،شئدة مخرمين اسمين إلى انج، )٢( 
حرف.ي،د مثيلة ياء *ختومن امح،ين إلى انب )٣( 
مكسورة.ياءمثيلة وسطهما *ي اسمين إلى انسجإ )٤( 

٢٣()

مشوب،؛ ١۴إليه المتسوءسم، ؤمن الأمحر، الست، واعربه الأمة، الأسامت، اشرح 
المحقق[]_ يالسروزت ؤيهص انميد اين يميح المتتي ؛ال، 

ائةآ'ا،أرادزئ—الساوي ؛ وورث، ناث« مث، اوانرورئيجاءن
زاهءرأ،الخزو من منبها إلى ث،  منها النتي النغلرة المل0 

صرووفي ا>ّس ذأرض مي نحس 
خثىاوننس نس ثثة 

الأتماييدئىفيه لبنا نا 
ساأيو كسنى يقاس لا نس جئذ 

ادهشغسءن؛-يإ

ميلادهئو'ى الذي المساخ ذا 
حئادةامب عام أيل ك

وومادلأْ،تلاصه ا لبمته
أولأئْولا ه يأ كالثان س

أغ——ي-ادةف_ارس__ي_ة ة راي

المريلأ.)٢( ١^٠ اكراب )١( 

كنايةوص زندي، يك درك، ُبمال؛ بمدح؛٠• المص ُم زند، ج»ع رالزناه؛ امادالغرس، *ن اليردؤ؛  ٥١
ءنال؛لنريالثيء•

رزاس؛حأرامف<.المنة، )٤( 
منركان محنها، انخفض ما دم؛ لمد؛، جمع والوماد؛ الأرض، من اري ما ُم• جمعتدة، التلاع؛ )ْ( 

المحروز•يدم رؤو-ءم ض الزمر من الأكايل  ١٠٣٨ان الغرس ماد؛ 



رامحيالخوالواضح اكس^

الأم

الثانيالقسم 

وءقه((وف؛ءالةه إلى الئقب )١( 

حممي
ك

حيمه

ملي نيلة

بجك بجلت

ثتدّ
صءى

ثمّقت

ص ميلة

قيبمي قؤينة

٠
جهيته

همدي 'ءدة

مصممه

ئ

ودي رثرْ

الحث:

تأملتهايإذا وزن على جميعها تجدها )!( »ي الأولى الأسماء إلى انثلر 
عنديازها وحدفت الأولين، المثالين في عينها قيحت »سوةاا أن رأيت إليها النية بعد 

والرابعالثالث الأتن -ائل جب؟ الفا الخالية، الأربعة الأ،ثلة في تحيف ولم ؛شب، 
هروهدا ئة، حرف كليهما عين ر والسادس الخامس الأسمين وائل مفعمين، تجدهما 
الضعفلوحدفتا لأنتا الأربعة؛ الأسماء هد0 إلى التي، عند اقعيالة( ياء بقاء فى اليجر 
حرفعينه فيما ولوحدقتاهما ميلا، المشيئة الياء »ع المثلين اجم؛ع لكان وفلتا: 

فقلتا:مفتوح ملها دما تحركت لأنها الواو؛ إعلال إلى لاحتجتا »ءلولتيا< وقلتا: علة 
إليه.المترب صورة عن كثيرا ثيدنا وهذا ، ^١١٠٠٠®





اهالءارامحي _ الم الأسى

الأْظة:

)ا(نلك،

يل< ٢١

)٣(ئأل

الحث:

امحقمكشور التلاقي إلى الئتب )٢( 

تم

ص

ص

يإذاأوُءءلأ، ُ؛ءلُا أد **?I،*، لزن مر رأثتها إليها الشوب الأسماء تأملتخ إذا 
التببعد كح نمت الثلاثة الأسماء س العين تمرة أن دأيث التسويق الكلمات تأملته 

انمن.ض تلاش ۴[ ش نقرة وذا لكتئيف، 

القاعدة:



ألنمب.js الخاك( رامحيالواضح اكم 

اممحدوف افلاثق إر الثنب )٣( 
الأمثلة:

أوندينددي تدان ند )١( 
أولمحيلمدي د*ّار؛ دم رآ، 
أبويأتوان أب )٣( 

نثوينثوات )إ(تت4 

الحت:

>تدياا،فأصلها اللام، •ّحانوئن تجدها إليها اشة مل السابقة ام الأمإلى انتلر 
جمعهاأو الأمعاء هذه ممية إلى انظر ثم أو واتنوا وارأبو•، أوائتوا، وُنتيا، 

أوبضها عتلممية ودلت وردم"، بمضها ردعتلتثية لم اللام تجدأن ملامة، جمغ 
واٌةا.جماء4كاأبا، 

م،ردها وعدم يجوزريعا اللام أن تجد التب، ؛،د الأسماء إلى فاننلر هذا ءرفغ إذا 
عتلمنحتما السب س ترد وأنها أوايبمع، التئية ش الرب *ن يردها لا هنئس النسب 
لهما.ردْ يوجج، 

الماعدة:

لمبمدتث نئu ُءثم اق؛ ن، جان م؛ م اهلأم إر ين إدا ( ٢٢١)
^^تحاماصار|س،سلإةبممحةتحابجا"<.بجتحامامحاُم،سلإئبمتمحيتحابم1>>ء.

كانإن الأم لأن ي1»، راوأام اصلبما ّواءاكاه اكب| سو راوأbU من المطدثأ اللام صدرد )١( 
صٍرضلب ملها،  ١٠واممظح ايا* تحرك دم للإملأل، سب ب حيث أيلي' رتلتاب؛ ياباكايد' 

'يدديُ■ب' هتول راوأعنداكب النم رمدانحلب ضررالنم؛اله، ام  ٢١٠١وبذمح 'يدي'، 



اكايءارامحي الخدالواضح 

وايعوالفم الئركب إر اقثب )٤( 
الأْثالة:

ill؛ ء
ثاهدى ماعيان يدري الدينبدد 

مهتديي مهئدسوذ نينفتا  أبوصفيان

محاني محب كابي ابقي١ما
أئأنارى اJaنار تمح،رجما  غتدالرحمن

محكأيا  بي>" حميدى الحميدعيد 

مءي fj* بنك بمثك

ثجري شجر جادي المدرجاد 

الحث:

يإذاإستادي، لمتها مرجي، دمنها وصاني، نمنها ؛ *rUالأول المم في الأسماء 
إلىوص، صدره، إلى النمب يكون •رة الإمحانى المركب أن رأث إليها النب بعد تأملتها 
تقولكما المدر، إلى نث اللس امنث، فإن أوحوئه، اللبمى أمن عب والمعول عجزه، 

"كتيةإلى نست، إذا كما العجز، إلى سق، اللسى حمقر ؤإن ٠^•^•، الدينُت *بئر في 
يشتركإصاهى مرك_، إلى سست، إذا وكما أو*ابزا، -ُأب،أ يالمبدوءة الأسماء لكثرة مثلا؛ 

الرحمن*•كبرك-ارب• حلق يره حمش 

محيرهما.إلى كون النسب أن رأيث، والإصئادي المز-مي المركب، تأملت، ؤإذا 

اياهل؛همق،.)١< 



صب٠^! اهاك( رامحه اماحح ادم 

جضواسم ٢، جمعُ واسم وجمع، مش محن تجدها الثاني المم اسماء إلى انثلرإذن 
و،رأباسلاا،ءامار* أما المقرئ، إلى يكون والبمع المثنى إلى النسب أن وتجد جمس؛*،، 

أصحابمن طاتقة على كالعلم أصح الأول لأن جمعين؛ كانا ؤإن لفظيهما إلى قيتب 
واسمالجمع اّم أما • إليه يب مفرد له ليس والثانير مفرد، فكأنه محمد.، سيدنا 

لقتلهما.إلى يتب انه الأمثلة من فتئرأيت الجمعي الجض 

القواعد:

إلىنسس، محولا الص، أمن الإصافؤ المح، صير الى بمث، ( ٢٢٢)
الثوحروالإنتادي.؟، J^lصيرإلى محيتتب عجؤء، 

ثانإذا إلا إلها، الش، عغد^١٥؛ والجم الئشى _ إلى نتنت، ( ٢٢٣)
اشبكونإرفإن ^^٥، ٠٣آولم عواآوياّالطم، 

الجمعي•الجسبر وانم الجمع انم إرقه يئسن، قظه• 

وررمط•.لمثله، عن ل راحو لا ما البمع؛ اعم )١( 
ركلم'■' مثل بالتاء، غايأ واحد، ربين بيته ، 5jJ؛iJاثنين، من اكم ٠^، مايدل ت ايبمععي الجنس امم ر٢( 

•رك€رأمي،.نحو: اوياءاكب، رأءلة•، 



اكممصح)أيااسق(لآلإا0 امب 

تدبيل

إله،اكب يراد مما اقتال( وزن على امم بمؤغ يالياء اكب ص الرب نادتتدي 
وقئواحدادي(. ت تتول أن دل انجاروحياد(، هقول؛ غالآ، ااجنف ي وذلك 

اتامر(مثل الئنم، على للدلالة اثعل( وزن على أو أفاعل* يزن على اسما تمؤغ 
داءبل*دانور*،أءلءم*وألتس*، لمثل؛ لصاحبلمن، صاحبتمر، أي؛ دالأين*، 

الأسماءعلم إلى اش_، عن استغنوا ؤدللت، ونهار، وعتل، يياس، ييام، صاحج، أي؛ 
يابء.

أمثلة:

ؤبمتىثنى؟عندالتنس،؛ انمالة( و«ءالذ،ياء •تى )١( 

ا]تب؟صد أءاءٍالآأ مر انمن تفتح ض )٢( 

تش؟وش التنس، عند )٣(ضئحذن،ياء'قتتلة( 
شويانمن؟اا؛لأأتي الأمم إر تنب كم، )٤( 
اللام؟المأ>دوذ، إلى تب تمف )٥( 

عجزه؟إلى يشب ومش الإصاش، المركب صير إلى يتب مش ، ٦١

 )V( ،الإسنادي؟الرتمب ؤإلى الزم الريب إر تنمب مم

*مريء؟إلى ينس، وض ايبمع، لغثل إلى ينمسس، ض )٨( 

الجمم؟الجض اسم ؤإلى البمع اصم تنمسإإلى كتف )٩( 





رامحيالخدالواضح اإلؤةسس

إذأصلهالوصل، همزة عله نيلت اللام محذوف ثلال لأنه  اؤ ض'
ردهاالنمب ق جاز اكٍت ثردق لا لامه كانت و،لا اترا، 

كانتلأما الوصل؛ همزة وعندالردمحذف ردها، وعدم 
اخذوف*عن عوصا 

بنديأو 

سردها نجب اكية؛ تردق ولامه اللام محذوف لأنه 
•السط 

أخوي ٤١

و.لا، صنر0 إل ب إذا اللس يزمن ولا إمحاق عركب لأنه 

ج،النقاعدة شه انح الضعف؛ اسلة( وزن عل عجزه كان 

إلها•

رزئ' أبدهمئدْ

صدر0.إل ب إذا اللس يزمن ولا مركتإمحاق، لأنه  الضذي العزيزعبئ 

صدره.إل ب إذا اليس يزمن ولا محاق، مركسآل لأنه  تمادي طرس4

التجارة

صدره.إل ب إذا اللس يزمن ولا إمحاق، مرك لأنه  نؤتي
صيره*1 إل ت إمحتادك( مري لأنه  نامح ر١ماه

صدره.إل ضب مزجى مركب لأنه  أردي أيئس
الأصل.ق حمعا كان ؤإن مديته، امم لأنه لقتله؛ إل ض،  الدائ الدائن

قحعا كان ؤإن ملة، لأي امم لأنه لقتله؛ إل يتب 

الأصل•
أنماري أثمار

الفرد.إل فض خمع لأنه  غالت العلماء

القرح.فيتسماإل جم لأنه  السام الساعات

لقتله.إل نمب م اسم لأنه  محت غثم
لقتله.إل ننس، حعى جتس امحهم لأنه  شما عشب



اكاث(رامحي النحوالواضح 

هربمات

(١)

بالشكل:الضهل.  الآتية٠ع٠ الأسماءإلى انب 

صهصقة عؤبمة بحيرة رمحعة

حؤيصة رقيقة نكتة

جئته ضلة"، دميمة محسة

(٢)

؛إله اك بيان >ع  المتسرت المؤنثالأمم بين 
مءيةآ*لء ممن ممق'

ممع_ّ وتثي بمي دهي

(٣)

إليه؛نست  اثم هءعLلة٠ وزن على اسما الأسة الأفعال من صغ 
نئهت  ء،

م خئد ٥٠

ر

(٤)

بالشكل؛الضط •ع المصعر إلى اب ثم الأمماء من ثلأ صعر 
ساعاتمحقين نوقأرض دار أدن 

)٥(

والتضعيف.العين إعلال من الخالي اقعيلهء وزن على أسماء ثلاثة إلى آب )١( 
والتضعيف.العين إعلال من الخالي وزن على أسماء ثلاثة إلى آب )٢( 
المضعف.٠ثعيالة٠ وزن ملي أسماء ثلاثة إلى آئب )٣( 
الضعف.،.وزن على أسماء ثلاثة إلى آب )٤( 
العين.العتل اقعيلهء رزن على أصماء ثلاثة إلى آب )٠( 

سذو.الملأ: المراة )١( 



انمن.المعتل وزن مر أسماء ثلاثآ إلى أنب )٦( 
)٦(

يالثكل:الضط مع ١^ الأسماء إلى انب 
لؤلُاأفرص عزل كيد ثكس نير ثهم كف 

)٧(

الثكل؛ع إلها انب ثم أسل*، وزن على *يبهأ صمات الأسآ الأسال من صغ 
قظعجر جس يطر قذد صجن ثجز 

)٨(

التسرب؛صط ح ا اسل وزن ملي اسماء ثلاثت إلى اب 
)٩(

الأنة:الأسماء إلى انسب 
غدرْ،شئت>،< ، ٣٧ ٩١

ين، ٧١٣٠١، س١٦
(١٠)

السب:ذكر •ع الأمة الأسماء إلى انب 
حمام، الأساور ايزمعود المش عالم الشهداءرأ، 

الإطل:١( 
وراياءا.*اتزءءر.بم1،|ا املها المملوكة، ال>؛اريت ٢( 
>ةرات<.ض وتبمع ٠مد•، اصما ٣( 
أدض؛أواضأممانأ.أملها ٤( 
عوض.الواويلأ >ءاوور■*_، أصلها ْ( 
أو*لغوارجممهالغات.ام* أصالها ٦( 
ااءلن1.رمة4 أوضمها، امحرابمراكٍن أصك ٧( 
انممع•ض اكب هد لامح* رد بمبمب وءاخت• كاثء<' التأيث* ياتاء *خرم اللام ساوود كل ٨( 
ءالتر؛ٍبم*يلد اصم ٩( 

يغاياد.عن مئة الترات نهر ض يايراق تسة (عسة ا٠ 



ارن||م^اهالءارامحي _ ادم 

الجزاهرأبرالأخضررا، 
ماثلالختوق ،يرمة الرامنل١، 

(١١)

تالسب ذكر ح الآس؛ت الأمبماء إلى انب 

اسان

(٢)ثضن

أعراب

حضرمومت، النياتكفر  ميلةأيو  يج الفلاحون

حشفةأبو  ختل أو؛ياء يكرأم  انمٍراتم
المهيبات محايات٦، دادينلْ، اسأ، درق

(١٢)

مزجا.ثلاء.رتمات إلى ثم إصالة، ئلأتت.رتمات إل انب )١( 
ثلاثةإل ثم محبع، جمع مجموعة ثلاثة إل ثم مثتاة، أصماء ثلاثة إل انب )٢( 
تكسير.جمع مجموعة 

(١٣)

تإلي4 ست ،ا واذكر منها، كث ل المشوية الأسماء ؤين الأنة، الأييات اشرح 
او_ٍط[]_ I ل4 صديقا يميح الملرابمي متير ين أحمد ناد 

الئلأيتابن لقال: تيئى إدا ننفيالأدض-شثثْ 
ظنفالمراةتيiياثمحالخجازتينارسضسماوئآمنعاكو إياة 

هنديصرب أز مهدكة أوحرص مننة-ة ذثمز إلا الدمن ينشق لأ 
.*(٧)،ظذرلأ هلب تشجي النوا>سي قلت؛ وأنشده ئويصغي يلويمنث 

يلد*اسم ، ١
الشام.يلاد مدية ٢( 
مصر.بمميد يالدة ٣( 

ئرس•خلج ش الرب يلاد محا اأاٍم ٤؛ 
يلد؛نييلأدادربءر،ّثارما• ٢٠
)٦

الضف.بالب اشموت يالمن ملة ء،ور*؛ الماصة، يعراءI^}، تمار عن نواس ا؛هم  ٢٧



اهايءارامحي الواضح ادم 

واصلينالإغراء 

الاطلل:

المدى.

٣١•'^

الحت:

^٢.الجد ص التل 

والماJائ.تدق 

أزقهادتى•ليالإ 

الكند.اهد 

انجازلك مثلا، انتابته مصسة على كالشر بغضيلة وقغرته إنسانا توصي أن أردث إذا 
تراهاالتي الكيرة الأمالسب، من أونحوذلك، بالمبره، أو>لاءتصم يالمسره، تتول؛ 

البماء.لام كش 
بماؤإغراته المخاحلته لحمن العرب، وصمتها ثلاثة أسالسب، الأماليسا، هن•© بين ومن 

حاصة.أحكاما لها لأن الأمالسبا؛ هن.© مملث، وسل.رس فعاله. تحمد 

بمنرياساي،فىلأئهابمابمث
العملإلى يدفعه الثاني وفي -قا، ااالمارت شمول المدق عر بمحثه الأول المثال فهوفي فعله، 

والعرماا.١االجد فينول؛ والانزم الجد على يحضه الثالث، المثال وش العمل، ءالعمن فيقول؛ 
فكلونحو©، ءإلزمء تمديئ©ت محل<وفا بفعل منصوبة الأمثلة هل.© في الأور والأسماء 

فتوكيدلفئلي.الثانية الالع٠لا٠ كلمة أما المحدوف،، للمعل به مفعول منها 
أومكررأ الاسم كان إذا الفعل حدث ويجسه ®الجدء، على فمعهلوفة ءالعزمء كلمة وأما 

عليه.معهلوفا 

لأنفيالغرصن؛ الأول المم لأمثلة مضادة أنها تجد الثاني، القمم امثلة انتلرإر 
مكرو©.أمر وتحذيرمن تخؤيقا وهل© محمود، بأمر ؤإغراء حث، الأول 



واسالإعياء ثؤتئو اس( س الواضح اكم 

الأولالأسماء أن س المم، هذا س الأول الثلاثأ الأ،ظة إعراب عن الت ؤإذا 
اباعد(الثالث؛ المثال ول ٠احننا، الأولين؛ المثالين في تةدير0 محذوف يفعل منصرية 

المداد.وءاحنر( ييلث، 

أوسلوناعث\ الاسم كان إذا الأول، المم امثلا في كما محا الفعل حذث يبمبمن 
عليه.

ورأيتوهوالمحدر، مبدوءة،الضمير،رليا، أنها رأيت البانية؛ الثلاثة الأمثلة املتا ؤإذا 

مصدراؤإما دامزا، مجرورا ؤإما مععلونا، إما وألماا التالي وهوالاسم منه المحدر 

للتحذيرأن تعرف ذلك ومن الثلاث، الأحوال هاوْ من حال كز في أإتاُ تكرر يقد ٠ؤدلأ، 
_الئا\ا،.مبدوءة،وست صورالإغراء، تشبه منهاتلاث صور، تخ 

إالأول المثال تقدير في تقول أن المبدوءة،-٠^١٠ الأمثلة إعراب في تكلنا الوجوم وأتن 
محذوف،بفعل محننصب في به مفعول -هإياكما؛ ةالشر؛؛، واحذروا )باعدوا( ألماكم 

صلفمن حيتتذ انملف ؤيكون محذوف، بفعل منصوب وءالشرأ؛ عهلف، حرف والواو؛ 

الجمل-

لفعلبه مفعول ؛ داإياك٠ الكبراا، من رباعي( ألماك الثاني؛ المثال والتمد.يرفي 
المحذوف.باكُل جارومجرور٠تاLلقان وءمنالكيرُ محذوف، 

محذوف،لفعل به مفعول تتهاولء١ أن من( رباصدي ءإياك • الثالث المثال ل والتقدير 
مقال.رة.ه من دلل مجرور المؤول والصدر 

وحوبآ.مأءالوف ^١٠ ١١أمثلة جميع ل المقدر والقعل 

٠إياكنحر؛ ار يامن، غيرمسوق يعدافيا، الصرأوح الأمم يجيء اث التحا؛ بمص يجيز  ٢١١
وال؛عيمأ؛المحذوف، للفعل ارل ممعولأ ياك٠ J٠ؤيمرب التميمة، اا>لر• إياك مكيا؛ ُيةدررمم التميمة•، 

مدرء؛ثمان متها ءث.رء، اكحذيرإح،وى صول تكون هذا رش شرلض، راحذرايتب لأن نايا؛ مفعولا 
_»إيا«.؛



القاعدة:

(l(YYt :^ ،رالأنم؛يالإغناءطاممفضمصس
ظتو.ازث1وا1 ثكورأ، آن مر*كرؤ، ؤممون ةغئرم«، سل *غثوب 

اصمم والأتب صيت، ه م ض اثغاف شن المملين: ( ٢٢٥)
تغاوري.مم ثب 

سلوةآن حؤث\ الأنم ثان والممليرإدا الإعياء م الخم ك جن ( ٢٢٦)
يبجورحدية، اليحلير؛•٠^١٠كان إذا اكغليرابما ض خذئث ؤيجب علتؤ، 
المدامع•ج؛ غم م محوكدة 
أمئلة:

الخذير؟رما .ا )١( 

د4؟الأمم خكم  Ujللإ>اء؟ ئردة كم )٢( 
عطف؟بحرف تنق لم ^١ الإءرا٠ ش ، ٣١تحذف ض )٣( 
عطف؟يحرف ينتق لم الإغراءإذا ش الثا؛ي الاسم سرب كيف )٤( 

الخاذيردالإماء؟محها يفق الش المردة -ا >ه( 

المحئرمنهإعراب وما *ليا*، إعراب وما غٍرمكررة؟ *ليا* للتحدير*ع صورة كم )٦( 
ررة؟ص ن كم 

صورتكرارها؟إحدى ش الثانية التاء تمرب كيمج )٧( 

جوازا؟يحذف ومش وجوبا، اكءذير ي النعل يحذف مش )٨( 

نموذج:
يجوز:وما ءا٠ااه حذف يجب ما و؛؛ان التحذير، من الإغراء مييز تس 

الترج،لياكؤرمن والمجون، ؤلياكم والجلن، افاث ئنرن، أن ؤلئاك واتتلن، ث؛اتلث، 
الوشاة.والخداع، الكذب الأدب، الأدب الئثارةالئثارة، المروءة، 



و|1تةو؛يرالإغواء صر\ؤ0\ساادم 

ال حكم توعه الركب

الخزفواجب  تحذير بابم،وا1>

اكحنيرد»لآا|لأن  واجسرالحذف تحذير سرقأن لي١ك 

الخلف الحذفواجب  إراء والخلدالشاث 

اكحديرد»إتاالأن  الحذفواجس،  تحذير وانجدنؤاكم 
المحذيردالتا،لأن  الحذفواجب  تحذير

أوالكرارانملم، لدم  الحذفجائز  إغراء الروءة

للمكرار الحذفواجب  تحذير الئث١رةاpرة

ثلمكرار الحذفواجج،  إراء الأدبالأدب

للعطف الحذفواجب  تحذير الكذبوالخداغ

انمل؛واأوالمكرارلدم  جائز)لحذف تحذير الوثائق

مهان

)١(

السائق.التموذج س الأولى اينمى الجمل س مصوب امحم لإ ش تدرالعامل 
)٢(

وأعرباكصزير، عر والمنصوب الإغراءأ على الخموب الأتية انمارة في بتن 
وجد؛إن والمحذر ت المحير 

الصةآهذ كان و؛شا وأنواء، بتل ذاج ثئللمت، ليلة ني المرى إحدى النايني ثبت 
الماسنهب والفوث؟ الهثه النارالنارا التياوءا النيرة ت ينادي صوت إذسمغ ناتمين، 

الحئلبنإن وانيا؛يا لتاكم صائح• يهم فصاح المار؛ مكان إلى جراديم يغملون د٠لاددا 
النماءتتركوا أن ؤلباكم ئثداعى، أن توشث فإنها الصنازا يى قاكم محلياكم يجيم، 

أحتدواحش سجاعة، وكانت بملولة، وكانت الأنتن، الثتان فانشى للتارا والأءك١دظتمه 
وجهر.لأي الماربمد 



اس9س 

)٣(

حذثيجب ما ويتن الإغراء، صور اسيماء *ع الآت؛ة ت يالصفا يالتمئاك أعرشخصا 
يجوزتوما سك 

الهمةالنزاهة الشمم الإحلاص الشرف الشهامة 

)٤(

الآت؛ةتالإغراء صرر من الخالي المكان ش مناسا عبه معء؛لوءا صغ 
)مأ(...واسما.)٢(...والإقدام. .والأدب. ٠٠)١( 
)آ(...والان.ة....والزكاة. )٠( ...والموافلق. )٤( 

الإغراء.صور من الخالي المكان ي مناسا مسلوقا صغ 
الحق...)٣( )آ(الأقماد.ر. ... )ا(البما 

)0االين...الجد... )٥( 

)٦(

فعلهحيف يجب ما وبين *إتاُ، بغتر التحدير صور استيفاء *ع يأتي مما شخصا حدر 
دمايجوزت

النياءالملق الظلأء الهدم المتللوم يعو؛ الشم مال 
)٧(

الأتية؛التحذير صور من الخالي المكان ي متاسا مسلوقا صغ 
)مل(الممايى...الكلام؛.. قرة )٢( الغث... )١( 

الدناءة...)٦( )ه(الزخدا.ا )؛(الخلت... 

)٨(

الأنة؛التحن.ير صور من الخالي المكان ش متامحبا ءاو4 مسلوقا صغ 
)•ا(...والتا>بوالقرون. )٢(... )ا(ا؛.والخيلة. 

)ا-(ب..والبداءةب)>،(...والتبمن. )،(...واوخال؛ة؛ 



واسمييا/إم!، ميي اكمسرابياكاو£،ا 

)٩(

العامل.حكم واذكر مثل درامنرُ، مجرور مته والمحذر -ُإياُ وللتحذير صورة كم )١( 
العامل.حكم واذكر مثل معطوف، والمحدرمنا< ^.^ CUصورة كم )٢( 

(١٠)

الثلاث.صوره متونا للإغراء جمل ست كون )١( 

الثلاث.صوره متونا ااإئااا بغير لكحاوير جمل ست كزن )٢، 

ر0مذجمحالإماب:
الإخلاص.)ا(الإءلأض 

ءالزم8.مدير، وجويا محذوف لفعل به مفعول الإخلاص؛ 
موب.لففلي توكيد الإخلاص؛ 

)اا(إ،اتمرالأهمان
والكافIباءدوا، ؛ تةاوير0 وجوبا محذوف لفعل نصب محت في يه مفعول ليا؛ - !ياكم 

للبمع.والميم؛ حْلاب، حرف 
ا؛راحال.رواا،.تقديره محذوف لفعل به مفعول الأشرار؛ محلفا. حرف الواو؛ والأشرار— 

:٨٨١ا-ضل أعوب >ب( 
>آ(لأكأنممدعفاوسس.>ا(اكوبينوالأقصاد. 

وانء.ثوتك )٤( النزاح. من اياف لياق )٣( 
>ا-(إتجازالوءد.)ه(امامب 

(١٢)

الطييلءلما منهما؛ الأول وأعرب الأمحن اليمحن اشرح 
الممادررا،ءأيلأ.ا اقت حممرارية نت ئزمحإ0 والأمرالذي إي-اك 
عاذراس نالاير يمس له وليي نمه المرء نعذر أن حس يما 

صم.الرجؤع طرق والسام؛ إل؛م، العودين الطرق مواردالماء؛ )١( 



اهاك(رامحي راحح اكم الإهمحاؤئ

الاحتصاص

الأمثلة:

المجريين.راء ثجل - الشتان تغن. 
نتحن_اهث.تجابمابيد.

الملهوث.ثتيث - ااعررس< تي - ئغن 
اكبم،.- الميسن ننثر - إنا 

يتول.- الثوام يها ا. 
الفئئأتمها محا، اغث 

•المنشد-ثصزوا ات؛ئوني-أيها 
البحث:

ندلايعرفولكنه طالمتكم، ص تتكلم انك ا«ع الءرت< انحزااوءإئا• إذاتلث: 
ثنأوانحن الشثان! أنحن فإذاتلت: بيانها، إليهاوسءث، تب ام اظاهة 

مييوهذا منها، أنتا التي العيائنة نؤغ للسامع ووصحثا الضمير، من المهود 
فهوارأ-تمص*، تئل.ور0 وجوبا، محذوف يفعل مثنموب المتتص( ورالأسم دءالاحتماص* 

؛4..ف١٠ور( لحقيقة اي 

أنكغير الشدة، ئد الناس تنئ بأنك تفغر أناش الا*ع فهم يعول،ا ٠ قلت، ؤإذا 
أيها- ءعلي ت نلت الفغر مومحلن في دعواك صحة تؤيد فيك، صفه له تبتن أذ ١رد٠ت٠ إذا 

يم}،(.- القوام 

صورةفي ارمحار ني الضمير سين أن شيد هإنالث، النائمة( الفئة أيتها محا ءامحنج قلت،: ؤإذا 
العفووتنتيديه.سال( أن أءزاضالث٠ من لأن كواصعأ اس 



ئققثء^ٍءءئ^^^ٍس_^_سء__^^_!؛ق^ق
ُأخصا•وجويامدير، محذوف يفعل نمامحث ش عرالضم وءأيهاءوُأيماأتسان 

مهاالامحماص عالي المصرة الأسماء أف راث الأولى الناتفة أمثلة تأملت ؤإذا 
أويالإصانة.د>أل< مرفة وأنها لاامكالمأ ضمير منها كن مل ظاءر،ء أسماء 

مقرونباسم متسرعة و٠أيتهاا٠ ^١٠ ١٥أن ترى الثانية الءلا؛غة امئلة إلى ترمع وحينما 
الْايأ للفظ رإعرايه ناح نعت انه عر مرمع ،  ١٠١١٠-؛

القاعدة:

مظاطبءآد0آويالإص،تاللإبماصربشالأبماص: ( ٢٢٧)
وجؤياتلأوي مقل رئو*ئصوتأ متت، التشثوؤ إ؛ٍاري عايا صمير 

ءآنحشُصيثة:

بْآدْ،بمن ص دءآتهاءآوءائماْ الاختصاص قدبجون ( ٢٢٨)
ءآيْ.للئظ الإماك٠ همر ئاغ آنت غر 

أمثلة:

الأخصاص؟على الممحرب الذل1ءر الأمم شرّل ما )١( 

والخوف؟الدكث حيث من الأخصاص ر العامل محم ما )٢( 

الأخصاص؟ر وءايق، ءاياء ئعرب تمف )٣( 
إعرابه؟وما و،رأةتهاا؟ التالي الاسم في يشترؤل الذي ما )٤( 
محلك.من بمثال متها لكث ومثل الأخصاص، أعراض اشرح )٠( 



مئات

)١(

واذكرالعامل يندر الأتية، العبارات في الاختصاص على المنصوبة الأسماء بتن 
تحكمه 

المف>إلى نميل - المدن سكان - نحن ( ١ ) 

النديم.بالجد التفاخر إلى نرمه الشرمن. معشر — بتا )٢٢ 

أبائتا■ي ش جهدأ ندحت لا - الأباء - إنا )٣( 
صحي•طراز على مساكن إنشاء -ممللب القرى -اهل نحن )٤( 
صدقه•معروف قرو في فإن - المكض أيها - ثرجرتي لا )٠( 
آمالي.نلت الصبور.١ أيها - )٦( 
رش•ض إلى - الضعيف -أيها أحوجني ما )٧( 

)٢(

الءاليتالكان في الاختصاص على ظاهرأ،تصوبا اسما ضع 
*"نرليالشء•لىإئاالأرض ■•■"ءرجمحات نحن )١( 
الأءل.اء.ج؛وس ئمد ••• نحن )٤( الصتاعة• إتقان شعارنا ... نحن )٣( 

)٣(

الخالي؛المكان في الاختصاص على نمب ؛^ ٠٠٠في مشا اسما ضع 
المال.إلى حاجة في ... أنا)٢( منوان. حتن ئجدني ••• جربتي )١( 

...قج4الآئدر)ث(إلإ الموت. س )مأ(إتيب..لا 
)٤(

الخرتأنواع اسيفاء ح خال مكان كذ في متاسأ منيا خر صع 
>آ(نحن_طائفةالتجار_...>ا(بم_الحامن_... 

المسافرين-•••)؛(نحن- ... ٠ الباحين ء نحن )٣( 

الكتاب....نحن.. )٦( )ه(إنا.الءلإارين_... 



اإاةمحاواأأرامحياراضح الحر 

(٠)

يئاسهابما الأسن انمارات أتمم 
الطيب)ا(؛ي_أئها 

الشام....)م1<مرلي_أ؛ها 

....الشر )^إنى_أئها 
...٠ المها«ة أيمها ٠ بتدبري رإ، 

)٦(

تالاختصاص على متصوب اسم بعده لمتدأ خرآ يأي مما تركتب كد اجعل 
الخازل.ضرية من نتظلم )٢( اليارات. نشكوكثرة )١( 
الأدب.ومحارنا الشرف إزارنا )٤( اع؛آتكارئ. نهدي )٣( 

)٧(

دءألء.معرف الاختصاص على منصوب اسم على منها كل تشتمل جمل ثلاث كون  ٢١ر
معرفالاختصامر على منصوب اسم على منها كل نشتمل جمل تلاث كون  ٢٢)

بالإضافة.

الاختصاص.على نصب محل ش بي امم على منها كل تشتمل جمل تلاث كون  ٢٣)

)أ(مذجمحالإماب؛
الوض.ئحمى - الجنود - نحن ٢ )١ 

متدأ.رفع محل فى ضمير نحن: 
هأمحصلا.تقديره؛ وجوبا محن>وف بفعل الاختصاص على منصوب الجنود؛ 

رغمحل في والجملة تقديره: وجوبا متتر والفاعل مضاؤع، فعل نحمى: 
المتدأ.خبر 

منمرب.؛4 مفعول الومحلن؛ 







هذاجمسعها، في ماثلا ذلك لرأيت الأحنتٍن في الأمثلة بقية إلى نئلرث أنك 
ءت4.تشأملآ سمى وأشباهها الأمثلة هده في المتهدم الأمم 

ُإنُ• مي بألوان مرقأ عنه المشغول تجد الأولى الطائفة إلى ثانية بنا ارجع 
الأفعاورى،على إلا تدخل لا الأمثلة وهد، للتغضيصل١،، الش وءهلأء وءهل، الشرٍلية، 

كانولما الجملة، في المذكور القعل بمنره محذوف لفعل مفعولا كان اسم بعدها جاء فإذا 
بهمفعولا  ٧١١٠المحذوف الفعث يكون أن وجب ثه، مفعولا  ٧١١٠الأمثلة ش المذكور الفعل 

واجبحقُ وءكلمة وءالمجدء ءالغريبء الأمماءI من امم كل يكون هذا وعلى كذلك، 
وأشباههاالأمثلة هذ0 في عة فالمشغول المذكور، الفعل يفنر، محذوف بفعل الصب 
٢,الأف»ءالأ على بالدخول تختمر بعدأداة لوقوص النم،؛ واجب، 

دءاذامسبوقا الأول المثال فى عت، المشغول رأيت الثانية، ال3لادفة املث، ؤإذا 
يعمللا بأداة متلوا التاليينر المثالين وفي ،، الأسماء١٤علمر بالدخول تختمر وهي الفجاية'،، 

فبرمنه فالمشغول وغيرها، واكحضيخؤر والاستفهام الشرؤل كأدواتح نلها، فيما بحدها ما 
الجملعلى إلا تدخل لا - قلنا كما - الفجابة، ءإذا لأن بالابتداء؛ رفعه يجب، الأول المثال 

الذيالفحل لأن أيضا؛ بالابتداء رفعه يجب اكاليين المثالين في عته والمشغول الاسمية، 
١١٠عافعلا يفتر أن يمح لا - ملها فيما ينمل أن يمح لا انه كما - المذكورة الأدواُت، بعد 

علؤ،بالدخول تختمر أداة بعد جاء إذا رفعه يجب عنه المشغول أن يتمح ذللث، ومن ملها، 
فبلها.فيما بعدها ما يعمل لا أداه سبق أو الأسماء، 

تختمربأداة بوفا ملسرا فيها عننه المشغول أن رأيت، الثالثة الطاتفة في، نثلرُثج ؤإذا 

والوا•.والولا•، داهلأ•، ورالأ•، رالأ•، ادرائ،اكضصم،: )١( 
الشرطوأدوات التحضبض، وادوات والو•، الثرطٍت، •إذا• الاثال ^، و1لوحول المئصة مئرالأدوات )٢( 

ن،وجو إذا إلا _|، UIjتختمر لا الامتقهام أدوات اة ض الهمز؛(، ماوا )ا الأسفهام وأدوات الجازمة، 
المزل؟•.رأينر نحوت اختمامر، ثلأ يوجد لم ؛إن حٍرها، 

م،اى الثعر، في، إلا اشتغال بمدئ بمع لا ؤإن( ولو، إذا، : عدا)ا الشرط وأدران الاستفهام أدران )٣( 
الأدوات.لهد، منرالثعر امتلة اخترنا لهذا اكعل،. صريح يائهاإلا فلا اكر 

السن،أتمتته•.السا نحوت اكا• الفجاية ءإذا• ،ثن، )٤( 



|إاسغاواكالث( رابز/ الواضح النحر 

لهذاملها؛ فيما بعدها ما يعمل لا أداة سابقا وليس أوالأسماء؛ الأفعال على بالدحول 
مسدأ.أنه على ترفعه أن ؤيجوز محذوف، ينعل تمسه أن يجوز 

المواعد:

أرئصيوبم«ويرْ، ص مقتغث عاملآ عئك انم قمدم أن الأئتةادت ( ٢٢٩)
الأتمهذا ؤيسمى لثصمة، لة لوئمؤغ يخنث بمجيرو، المتصل ئضت، 

ص٥^ 

تختصما تقد ر1غ إن رجؤيا محدوف بؤنل عئث الشمول ثمن يجب ( ٢٣٠)

كءإداالأنناء: على ئالدحول نلهثص نا وهغتغذ رئئهإن ؤنجن، 
وه.شط U بمثث لا أداة أوقد الةجاةأ،، 

دلك.سوى مثا ررقمه ثمن ييخود 

أمظة:

مصويآ؟كان إذا محه المشغول ش المحب ءا4ل نقدر وتمف الاشتغال؟ ما )١( 
ورفعه؟نصبه يجوز ومتى رفعه؟ يجب دمى عنته؟ المشغول نمب يجب مى )٢( 

الأفعال؟عر بالدخول المخمحة الأدوات ما )٣( 
الأسماء؟عر بالدخول المخمحة الأدوات ما )٤( 

مموذج:
أوالنصب وجوب حيث من وحكمه الإعراب، من وموقعه عنه، المشغول بيان في 
المب:ذكر مع الأمرين، أوجواز الرفع يجوب 

ماالشم أديته. لوطك واجبا هلا أزهاره. فلا؛٥^٥!، دءلثه البستان إن ركبتها. الثيارة 
أحلاه.

لااطويل؛ائتعتب؟ صاحب من نله ندت كلما كنث، إذا يمغيه الود متى 



اكايءارامحي النحرالواضح الإشتغاو

ثكنك.ءاونت4 إن الكؤيم ءاوئ4؟ أصدمك 
]الخفق[الإسراف طرالق وحان حآ النعم نتع نلته الماد حيثما 
منالخيرية القتاءلر العربي. تركبها العليارة يإذا تتلرت به. لأنت جالث لو الكتاب 

_IajL تزجره.لا المسكين ؟

المسمخ حكمه اعرابه عتهالشغول 

ف ٠٠٥مما؛لمى لأنه 

اوالى.الريع 
والتمس،جوازالرفع  ميتتدااومفعول التائه

محمىما يعد وتع لأنه 
بالأسال.

النصبوجوب  بهمفعول  المتان

عنصىما يعد وتع لأنه 
بالأفعال.

،النموجوب  بهمفعول  داجأ

لأنهوتعنلأداةلأ
؛يما IaJLmما؛يعمل 

نلها.

الربعيجيب  بوأ الثعر

محمى ١٠بعد وتع لأنه 
بالأفعال.

التمساوجوب  بهمفعول  اليد

فيهعب مما لمى لأنه 

،.اوالثمالرفع 
والرفعالتمس، جواز  مبدأأو به مفعول  صدقك

لأنهوةعنلادا٠لأ
فيمابعدها ما يعمل 

نلها.

الرفعوجوب  بوأ اص

محمىما بعد وتع لأنه 
بالأفعال.

،الموجوب  بهمفعول  اتال





\_i)ص الخوالواضح 

ميع[الرمن نغلضا صاحبأ ترام فلن أكرمته النوم ل-يم مهما ( ١٠)
]منأرخضف[ويليما وماء ناصرأ وقرأ فيه تلق الروضزرئه حيثما ( ١٦)

)٢(

ومامسه، يجب وما رنعه، يجب ما ؤيين الخالي، المكان في منه مشغولا امحما صع 
الأساب!ذكر ح الأمران، فيه يجوز 

منك.ادحرئه ... إذا )١( 

لأس؛دث.صاحبه لولا ... )٣( 

)ه(اه.هلركبهب

لك.يكر أطبه )ي(لنب.ر 

اسربه.أ... )٩( 

)اا(...لأءته.

...دارْ.( ١٣)

آياتك.مجاد لُرفت شاهدته لو... ١( )٥ 

ملثه.... ألا ٢( 

محه.فأجب فهمته ... إذا ٤( 

1(..بالأاءلةثه.

صره.يه لعام من ... ٨( 

سلته.شاهالأئ4 حيثما ... ، ٠١ 

ون...تغفها;ظهر.( ١٢

...أحتقرء.( ١٤

كئ.تهكثطك....ض ( ١٦

)٣(

المشغولئيل مء ^٠، ١٠الشرمحلية، ءإذا، ءانء، وهي• الأتية الأدوات من أداء كئ صع 
المحالين.في الإعراب من وموتحه حكمه اذكر ثم يعده، ومرة عته، 

)٤(

'١^٠٠٣٠من بمدء "^، ٧١الاسم ومويع الأتتة، الجمل من جملة كذ في ءاذار نؤع محن 
الاشتغال:يكون الأمثلة هدم أي واذكرفى 

فامحرء.صاحبه الرحل إذا )١( 

ءرهوبل١،.مواعيد مواعيدك فإذا وعيث )٢( 

يلمااباج، إذا تال؛ امحدج يلما اطي إذا فقال؛ ماتل أتاه زمانه، امل اكازب كان العرب من رجل )١( 
ولمليلا جذْ أتمر فلما أتمر، إذا تال؛ أرتلب فلما أرثلب، إذا تال؛ ازهى فلما ازهى، إذا قال؛ أبلح 
شيتآ.يبمطه 



ااتاأ؛لةرامحيالخوالواضح 

الأْظلة:

م

الداورامحي 

داخجاج

القروماداثمحر 

ناستؤذىاوت؛وان

الحث:

Ml

اذداهلثأ

\ذذ\نخ'\لأ\ذ\

واحجاجااز 

المحروتأداتمحر أد 

الت؛دائاأذداسيؤذي 

أذداص

أنزاقٍدالدانا;

أنزاسقحبصواة

اوراحجاجاة

١^^١؛أووائشن 

التئواثأ؛داس أن 

المماءحروف من حرف بعد يدكئ امم المنادى: أن الدروس من لك سق فيما عرفت 
وءالهمزْأ.وءايء، وءما(، ٠ياا، ■ هي النداء حروف وان 

منأحكامه عيهأ تجرى المنادى نؤع أنهامن رأيت المم)ا(، الأسماءش ؤإذااملت 
نالت؛فإذا عاليه، متفجع له *حزون متادى لأنه حاض؛ متادى منها كلأ ولكن ؤبتاء، إعراب 

تندبه،أحرى: أوبمارة عليه، الوجدوالحزن من فيه أنت ليتئلرما تنائيه ^، ١٥ارواءليا، 
يسونداؤْ فهو٠٠ندوبا، 

معرفة،إلى أومضاف علم، لأنه معرفة؛ أنه رأيثا عليه التمتع المندوب تأملت ؤإذا 
الإشارة،وأسماء كالضماتر، مبهما ولا نكرء يكون فلا بمالنه، مشهور موصول أوامم 

بمالتها.نشتهر لم الش الموصولة والأسماء 
يجوزوانه كالمثادى، وبثاله إعرابه فى فديكون انه ادركث، أواحرالمثدوب ؤإذاتآملث، 



اكالث(الواضح)امحي ادم امح؛بم 

الرتقعند هاء الألف بعد تراد وأن ؛،، ٠AjJLJIرألف مى نوهذه ألف، آحر0 في يزاد أن 
السكتاه.اهاء نمى 

إذاراياء استعمال يجوز انه على ®وار، هي؛ الأمثلة في الندية أداة أن تدرك أن ومملح 
لكدية.أنها على القراتن دك 

وتجدمته، متوجعا بل عليه، متفجعا ليس فيها المندوب أذ تجد )ب( المم أمثلة تأمل 
عندالمكت هاء أوح وحدها، بها لأ أومتم الندية، ألف من مأمدأ يكون آحرء أ0 أيضا 

الوةف<.

القواعد:

اوظوود،كآخكامرأخكا؛ ه أو١^ ه ^٤ الغئ;ة: ( ٢٣١)
كآنثتتصب ي ءس لكن إدا غ U ض ئيوتش الئتاديى، 

رضبمد ألا ئ صلا ولا الثا0ولاثأ«، نما: آداظن وله تضافا، 
ص.أي 

ثوصولأأوانمأ مئرهة، إلى ثصافا أؤ علمأ، تكون آن يحب اانئدوث٠ ( ٢٣٢)
منح١لأ *بؤي مئهورأ 

عترالمعادى تعامله معامله أن آوجه: مالآد4 المئدومحت، في يجورلف، ( ٢٣٣)
ْثاءالألف ةلْ ثنييبمد أوآن ألما، آخرْ على ثنيي أوآن ارمغدومأ، 

ءعئادااو1م،.الكن، 
أمثلة:

مت4؟المتوتع معنى وما عليه؟ المتمجع مض وما الندبة؟ هي ما )١( 
؛ألندية؟الخاصة النداء أدوات ما )٢( 
المندوب؟شروط ما )٣( 

الندوب؟في الجائزة الأوجه ما )٤( 

نكرة•يكون أن يجوز مته، المتوجع أما ءلي4، المشع ح1ص المتدرب م التمريف شرط أن 1كءاة يرى )١( 



الكولأه.من الأمانة خرجت الباب، من دحالت، الهدية إذا )٣( 
)٠(

واجباسم هع ومرة التهب، واجبا عته مثغول، اسم مع ْث0 الأتية الأفعال استعمل 
الوجهان؛ب يجوز اسم ح وثالثة الريع، 

كتبتهزرئه هديثه جاملته أهتثه ست«ث4 

)٦(

أحوالاستيفاء عع تامة، جمالة في عنه مئغولأ الأتية الأسماء من اّم كذ اجعل 
؛الثلامث، عته المثغول 

رجوكرثمالشرير الشرف العمل النصيحة الواجم، 

)٧(

رامأءماوأا،؟ئعرب فكيف م١بااتهاا، محمدا ءلما يائل؛ ئال إذا 
)٨(

التمسبا.واجب، متها كل في عته المشغول يكون جمل ثلاثر كون )0 

الرغ.واج٣١ منها كذ ش عته المشغول يكون جمل ثلاث كون ، ٢١
والرفع.النهسم، جائز منها كل ش عتته المشغول كون جمل تلاث كون ، ٣١

٩١،

ضميره.متصل اسم بتمب عته المشغول مجا عن العامل فيها اشتغل أمثلة ثلاثة هاُت، 

رأ(مذجمحالإهماب؛
فحئف،.زرته المريص إذا )١( 
الشرؤل.معتى ونه المتقبل للزمان ؛لرف إذا: 

المذكور.يفتره وجويا محن.وف لفعل يه مفعول المريض؛ 

سالحائط.سة )١( 





11،^^اهايءارامحي الواضح النحر 

كرئات

)١(

تالثلاث القدية صرر مترعيا الأية الأمماء أئدب 
نJJالمرJامقاتل القادسة فاتح معاؤة محمد 

القرآنجمع من أبوعمدة بغداد ض من 
)٢(

الثلاث.الندبة بصور الأعلام من أسماء ثلاثة آئدب )١( 
الثلاث.الندبة يصور المضاف من أسماء ثلاثة ألدب )٢( 
الثلاث.الندبة بصور موصولا اسما انل.ب )٣( 

)١امذجمحالإمابت
)ا(واصخناه

وندبة.نداء حرف ت وا 

الندبة،لألف المناسب القتع بب المقدر الضم على بي مندوب منادى • صخراه 
للمكن.والهاء: للدبة، والألف: 

رما(:اقاوا،ب

وندبة.نداء حرف يا: 

ساكتةلألتقائها المحذوفة المتكلم ؤياء مضاف، وقلبا: منهوب، سوبأ منادى ألوا6: 
لاوك.تا.والهاء: س؛ة، والألف: إليه، مضاف الدبة الق مع 

،:۶٠٠١٥محا أعرب )ب( 
بكرام.أبا )أ(وا )\(و\حين. 

)؛(واتمداْ.وا>قاواْ. )٣( 





ا{اسغاوة^١٥١رامحي النحوالواضح 

الاستغاثة

إبلبايجتن المروءة لدجل يا 
ي{صن\صم1

Li  العلاء!من للغيام
ؤلبمصشزاللكرام يا 

مفن!إنّب يا 
هيت!الالزخام 

؛اللم!
اللأزقارزتالمح؟نمارا

ال؛حث:

سمملحتستنجدبمن أل واريت كارثة، بغيرك اونزلت بدس، نزلك لا ما اصابالث، إذا 
تالمنادى ؤيس الروءة(، لرجل أنا فهالت،؛ به مستغيثا نادش ؤيلاتها، وتخميم، دلتها 

تنمها الغدة على أوالداث شدة، أصابته من على الدال الاسم مى ؤي، ٠٠ءمتغاثا؛
أجله(.من 

مقصودة،وئكرة به، وشبيها ومصانا، ءل«ا، ليكون منادى، الءقٍةة لى به والمستغاث 

ؤيخالفممد، لا بمن تتغيث، أن الممهوم غير من لأنه مقصودة؛ غير ئكرة يكون ولا 
دءال(.محلى كون قد انه ش أيضا المنادى 

اللاموهذه به، الثناث على الأمارداحلة رأيت الأولى ال٠لائمة أمثلة تأملته ؤإذا 
اأك>ئاا.بمعى منا لأنها دايإ*، تلقان ومجرورها دهم، جرأ حرف 

ثلاثة؛أمالمي، اللام •ع للامتغاثة رأيت الأمثلة هذ0 إلى الفلر رجعت، ؤإذا 
والثاني.الأول المثال ش كما عليه، معهلوف غير به المستغاث تليكون ق— 
الثالث.المثال بى كما رايار، تكرار >ع عليه معهلوقا قئيكون و— 
الرابع.المثال مر كما ايار، غير من عليه مارعلو؛ا تديكون و— 



كماأودءمنء الأول، المثال قي كما دءاللأم، نقديذكرمجرورا لأجله الستغاث أنا 
تذم.لا وقئ الثاني، فىالثال 

،٠^١٠تسقها حينما دائما مقتوحه رأيتها الأمثلة، في به المستغاث لأم إلى نقلرت ؤإذا 
لأمأما الرا؛ع، المثال في كما كرت، ارياء تكرار غير من ٠ ءواوالمعلق سقتها فإن 

المستغاثيها تعلق كما دوياء متعلمان ومجرورها وهي دائما، فمكسورة لأجله؛ المستغاث 
ولامه.به 

تجدولكنك لأجله، متغاتا ولا يه منتغاثا نجي. لم الثانية العلات؛وة امثلة تآمالت، ؤإذا 
المثالفني أوكثرته، الثيء شدة من التعجس، بها نقمي الاستغاثة، صورة على أساليب 

ؤيمىوالأثمار، الأزهار كثرة من تعجب اكالث المثال وفي الم، شدة من تعجب الأول 
ترىكما أحكامه جمح في يه المستغاث وهويئسه منهء، امتعجيا الصورة هدء في انمادى 

فيالأ٠ثلة؛
الخعجبأو يه المستغاث على اكاحلة النداء أداة إلى جميعها الأمثلة في نفلرت ؤإذا 

دائمأ.اياء أنها رأيت، منه، 
حالهماعلى منيا بآن باللام؛ مجرونين غير ْته والخعجج، به المستغاث يأي أن ؤيجوز 

محمد.ااالأيا نحو؛ ؛ألم، يختما أن أو حرء، وءيا محمل.ا، ءيا نحو؛ مناديين، لوكانا كما 
منه.أوالخعجس، به المتغاث للأم هي تجنح لا الألف، وهال٠ ، ^١٠وءيا 

اهواعد:

أحرفممة دون ءياه وأدائها شدة، لي على يعين ثن نداء الأنتغادهت ( ٢٣٤)
النداء.

سوقوهوي نظوئا كان ا1\ ولا ثئقوخة، ّلأم يه الثنثغائ، ؤبجث 

والأتجب،ؤممكاصاط،إ-ْمنء. أؤ تكنونة لأم ّءص ا'شعاث رنم 
جمحئي لو 



اوسفاهاس(رامحي الخوالواضح 

كانالؤ مما حالهما ض ثقا آن ظ ؤو اثنماث بجونئي ( ٢٣٠)
راهJة١١/ألف ^٠١ وآن «ثائثن، 

أمثلة:

بها؟الخاصة النداء أداة وما الاسغاثة؟ ما )١( 

محر؟رمش المستغاث؛١٠ لأم قع مش  ٢٢)
لأجاك؟المتغاث لأم حركة ما )٣( 
لأحاله؟المستغاث بها يجث الش الخروف ما )٤( 
منه؟والتعجب به المتغاث ين المعش ش الفرق ما رْ( 

والمستغاثمنه، والمعجب به، المتغاث في والمجرور الجار يتعلق شيء بأي )٦٢ 
لأجله؟

منه؟والخعجس، به، المستغاث أحوال ما )٧( 

مموذج:
علىالداحلة اللام وحركة منه، والمعجب لأحله، والخستغاث به الختغاث بيان في 

تيأتم، فتما منها ك}؛ 
وللاطاءالإسعاف لرجال يا للعواؤلف! يا للباسين! أغنيإء يا لالفقراءا للمحسنين يا 

الطيعة!لجمال يا قالة س قوما يا الرذيالة! لئئر للخلياء ؤيا للوعاظ يا لامصاييزا 
وسهالامه حركة  توعه الاسم

ءءياء,بميوقة لأما المتم  يهمستغاث 

الكسر. لأ-جاكمتغاث  للفقرام

. يهغاث تم  أغنماءيا 

هتقول؛الكت، هاء يالحقهما ان حاز الأخيرة الحال في عنه أوالت،جب يه المتغاث على رققت إذا )١( 
•يا.حم،واهاا.



الخوماضح)امحاكاوعا٠|لإسغائاة

الكر. لأجلهث متنا  ىلادسرا

ماياا.لأمامسوقة القتح؛  منهمتعج،  لااعواءلفايا 

٠٠د.ءيامسوتة لأما ا الفتح  ب4تغاث م لرجاليا 

د|يا1.لأماء؛رمسوثة الكر؛  ب4متغاث  وللاطاء

الكر. لأجلهمستغاث  وس*للعصا 
؛ءىءب 

بايا|.لأمامسوقة الفتح؛  يهمسثغاث  ياللوعاظ

بايا<.لأمامسوقة اكنح؛  بهمستغاث  للحياءؤيا 

الكر. لأجلهمستغاث  لقشث

. أهمتغاث  قومايا 

. لأجلهمستغاث  قلةمن 

دوياُ.لأيامسوقة الفتح؛  منهمثمجب  بماليا 

قريات

تمرين)١(
^٠؛١١الأعظة ش اللام وحركق لأجاله، رالمثتاث متت، والمممجب و4، المستغاث من 

لرجالؤيا المال لرجال يا الأوحال؛ لكثرة التطم لعمال يا ا المتصدق ثواب ليفلم يا 
لكثرةالأمن حئاظ يا المان! لمغر ؤيا اشر لغنن يا ، اكاقة؛ اكشروعات لقالة الأعمال 
اكلن.آفات من الزراعت رجال يا الجرائم؛ 

)٢(قرين 
تأجله من منتغاث ذكر ح تمرنها، ال؛ي الاسغاثة بمور يأش بمن امتغث 

الحقراء١^٠^٠ انملاى رجال الأطاء 
الكرماءالأغتياء القانون حماة الري رجال 



الإسغأثةytvاهالءارامحي الواضح اكم 

هرين)٣(
الش؛عرفها؛انمبمسا صور يش مما ؛عجب 

الخدسةالمكرالحر ف؛دةاورد الطيارة مرعت الم جمال 

الخالي؛المكان في متغاثا صع 

\ووس)١( 

القطن.دودة محن ... )٣( 

للققراء.)ْ(... 

اتجار.تحم س )V(..؛ 
سطلين.)٩(... 

)اا(...للأنين.

)٤(قرين 

الغار.كثرة ...من )٢( 

انمال.حال سوء من ... )٤( 

بالخريق.للمثكوين )٦(... 

المانع.)م(...قئة 
ااونيزة.)•ا(...

اليل.لنةس4ا... ( ١٢)

زين)٠(
للمتعجبماا>تلغة امئلة وثلاثة لأجله، المستغاث ذكر *ع للاصتغاثة امثلة ثلاث مات 

.<0

الخيرلاJاداتالأمل يا 
واستغاثة.نداء حرف ت يا 

متعلقانوالمجرور والهار باللام، مجرور ت وأمل واستغاثة، جر حرف ت ءاللام لأمل 
*اكمغ(.مض المشمتة بايا* 

مجرور.إليه مضاف الخير؛ 

باياء.متعلقان ومجرور جار لليايات؛ 



صادم اااّتغائة 

ص'أمبس )ب( 
الزوراشاهد هن للقاصى يا )١( 

ساءوي1لأدياءايا )٢( 

الغزرامن يللمفن لانمادلٍن يا )٣( 
)٧(

ارّلءلس ت منهما الأول دأموب الأتض، المن مض إشرح )أ( 
برضاهمملأ ا سقمن تزتجى بمرأ إل ا ي

اهعنوص*وشمكم ا مإنللنلأ واممرا للمجد فانهموا 

الراز[]_ ه: ملي بن المحسين يري الجغفي افه صيد قال )ب( 
اأتراني والحلمي بين نردد حثا دمت ا مرء حل—ك ا في

وادئت_اقأأ،مداوة الأهل ^لى نصري بدل نطان حين حننتا 

ثلأنياليوم كرامه ليك نمي بء يأدامأني ي يل
المراق!م ألن مه ا يننداه ي نفالمصطفى ابن مع 

استغاثة.5ي4 بيت كن وآعرب السابقة، الأبيات اشؤح 

دجم0دكءمح0 

المير.اعر مر مظم وهي رئوة: حعع التراش: )١( 
حسينا٠.ءاذكر والتقديرت ٠مملضل٠حاJرف، ت حستآ )٢( 



Jgiagfi>بميازلءارس النحوالواضح 

الأم

الوقف

الشمم

ا٠  أ

ئماش.العيح ض صى المكارم. المادآله 
أندا.تمش كأي!؛، لوسأك ^ ٣١ض١ن. الناس أيدي محب بما التئللع 

أوناعي.جهدمجدناغ، يخب لا بم؛ند؛الماْالإاصي،أداداص• 
شاتا.اتوث أن؛زى s؛؛ ه محي اثالإزاتاض. تكنةالنا«ز،

'"■■■أ

٣

صذات لكت الئلأ؛غرسامحغالبمىلأ 

ورعتن.ال^نغ تمنت 
الشريعوبادابها.ومستمت,امن 

ئ؛رأطتكونالأ.ائج.
بتث.ثئ سب يأيها 
المثتلناثونساتها الثغوب مخر 

الحث:

يه.وJنئاش ١^^٠ قل 

؛اء' 

الءياةُمت ما الأمن يش 
ومحادث.الأمم نهمت بالعلم 

فيّاىه الكلمه كانت فإذا الكلمة، عندآخر اكلق قطع الوقف أف مرق كنا 
ولهالأاالوقف، عن،. نكن مجتحدكا T؛_aL كان ؤإن هي، كما عليها وثت وضعها أصل 

تيأش فؤا نثرحه مميل الإحمال، 



(c£JWص»اماضح الخم .هؤا اص 

وضعها،بأصل ساكنه ليت مها الأخيرة الكلمات أواخر أن تجد الأولى الظالمة تأثل 
غيرالمتون،الت٠مك سمحا الوهف محي وأسا غير•توتة، ؤإما متونة إما الكلمات هد0 وأن 
هوغيرمنصوب.كما؛ي ١٠ومنه - الراح المثال *ي كما - عومتصوب  ١٠فنه المتون أما 

وئيبالوئف، محي المنصوب غير ني الأخر وسكن الصين حذف يقد - الثالث المثال 
النصب.حالة ش ألما التثؤين 

أتهالأمظلة من ورأيت منقوص، باسم منتها مثال كل رأيت الثانية اكلائمة إلى ننلرت ؤإذا 
معرفةأكان سواء وحاوقها، الياء والجرإسات الريع حالة ش المنقوص على الوقف ش يجوز 

نالإساتالثم، حالة ش أما النكرة، ي وترقها المعرفة س إساثها الغاب أن غير نكرة، أم 
سواء.حد عر والمعرفة النكرة ش واجب 

ألمهرأت الوتم، محو لأملته ؤاذا مقصور، باسم منها كل منتهى الثالثة الهلائمة أمثلة أما 
تئؤيئه.حن.ف منه المنون وأن حال، كل ش ثابته 

وانالضمير(،  ٠١٥٠^قيهامنتهية الأحيرة الكلمات رأيت الرابعة، الئالمة فى يحثت، ؤإذا

الهاءرأيتهذْ وقمتاعالي ؤرذا أومجغتوحة، أومكورة، مضمومة، الأمثلة الهاءفي هدْ 
أومكورة.مضمومة تكون حيئما إسياهها تحازف أنك 

التأنيث(،داناء مئتهيه فيها الأخيرة الكلمات ترى الخامة الaل١لمة في اليحث، وئل. 
فياملتها ؤإذا هي، كما وأحرى؛قست، الوتمؤ، ئد اهاء( مالست، مء التاء ط، أن وترى 
^Jr؛،بجيع ليس اسم وكلاهما هاء، وءالخياة( اكاذبة( الكلمشن؛ في رأتنها الأولى الخال 
الثانيالاسم في وملها ٠ت٠مك، الأول الأصم في التأنست، تاء ومل به، ملخق ولا سالم 
فيالتأنسث، تاء أما الأسمين، هذين يشيه ما كل في هاء الثانيث، تاء ثةاو_، وهلكوا ألف،، 

المثالفي تقلب لم وكذلك، ألف، غير ساكن مالها ما لأن ئءآ نقيب فلم الثالث، المثال 
فيلأنها الخامس؛ المثال في تاء شت، أنها كما فعل، في بل اسم في ليست، لأنها الرابع؛ 

لم.١٠٠جُع 



القواعد:

١^؛( ٢٣٦)

ألألأ: f_l ١٠٠٠٥^عئد قع ( ٢٣٧)
تكن،صولأ ئإذكاق ثمني، ض م تاكأ الكبمة ث1نآءتر إدا )آ( 

الوقي.مر ال،اة4 اكاعدة هير رهذ؛ 
فيرآلمحأ رهلب والجئ، الري هي ميئها حدد ثئوئة ^٠٤ ٥١كائن إدا )ب( 

النحب.

اكاذتواء درمحا، اوء والتجريدإئات الترمع النتمرص ئي يجود )ج( 
البجدة،يي درمحا التندم قي إئائها القنب آن همد كره، أم منرْه 

^٢١٤٠م؛؟ تؤاة1كان ايسإواما، خال4 قي أى 
الأحواو.جميع هي التمصور آلث شئ، )د( 

آمامتمنور0، أر مصئرته، كائئ، ^١ الضمير ثاء إدثاع ههك )ه( 
إبايا.مقمر الثهمح4 

ممنم انح في آؤا از ملها U كاذ ؛٥١  ٤١٠اةقث  ٤٥ممب )ر( 
إ4.ثألخقا ولأ ت\ش\ توئث جرح 

أمئلة:

فه؟العامة الةاءال.0 وما الوقف؟ ما )١( 

وجرا؟وتما رضآ المتون عر تقف كف )٢( 
إماؤها؟يجب وش الوقف؟ ءت،و وحديها المقوص ياء إث؛ات يجوز ض )٣( 
المتصور؟على تقف كيف )٤( 

الضمير؟هاء علير نمق كف )ه( 

الوقف؟عنال• هاء اكأسث، تاء هلب ض )٦( 



رامحيالخوالواضح 

مئات

مص)ا(

السب؛ويين وتف، علامة كذ عند وقف الأسن، انمارة اقرأ 
ونىالمروءة. .، aJijالمزاح وكثرة الهينة• يلهب الضحك كثرة قيس؛ بى الأحتث ئال 

■ي4 عرف مثا لرم 
عندوالصر ، ^١٠١٠غير في واسم الجاني، العفوعن النل دلأتل من إي وقيل؛ 
رؤيةعن أعماله في بمدر وأن محاحظ. لا قانعا شاكيا، لا شاكرا المرء يرى وأن التايات، 

الفضلمن باغ ومعقدتّالها. أمته هودحر هوالض• ذللئا شرفه. ُه ؤيسمو أدبه، يزيته وأناة. 
اتصاء.المج،. ومن مداه، 

)٢(هرين 
عليها:ف م جملة أحر ش الأتية الكالمات من كلمة كث محغ 

غرستهالمنشودة ليلة المجدة كتابا الفتاة المهيبات المحاباة 

عصانايا العلا مار ثوبها الراُم، شجرة 

و!ن)م(

بيانمع أبياته، أواخر على الوقف في اتبعت التي العلريقة وبين الأتي الئعر اثرأ 
■ا

اددي،-آرمجزدء يعل• ولم عتها رحل ثل وكان — ولدها تري أعرامحة قالت 
١ —،)!،١١،ئ_ه_1 لاك همن جوه ئي غبنف  ١٠

تدقشيء أي ه لصري عشليت 
التحعدو أم ند؟ ملم قى ريأم 

اشئنث يحتى فللرصد ا منايوال

اق؟)أ(

ذ؟

النجاة.اكمءت )١( 

صلت:صلأاة.)٢( 



اه1لثارامحي الخوالواضح 

أيثك،ء■؛؛-
تاتثشيء كل 

^__ادح__^_^أفرأ امإن 

ثئس!ئالاعزي ن
ةمحاعبى ليلنت 

دمتننقمي ليمش 

ل؛ثىَلإ:دمح
ٍ-نشىأجلثج

يخرابءس 

ت—أل—ثمى يجب م ل
ملثعنك ص__ت_نء 

كذل1كاا 

ميز)،(

ذكرمع أواحرها، على الوقف قي ابن التي الطريقة ووضح الأتية، الأبيات اشرح 
٠السبب 

الشل[]_ ت أخاه أءرا؛ييربي تال )١( 

،هوج-امنهأ الأت-نارنا ني ظومق همشغبردام دأب أغ 
ثابنههو مس كلأ ءس ني وأدهل

منازلهافى ليست الثمى يميله 

فصائلهافى شينا ذلك راد ما 

قنلهكان ما ثملا عى له نلوت 
]__[)ما(وئلآخر: 

ننزلهالفئ_ر حنن بغجلئك لأ 
مئهأبراجها لي الشمس لرنيين 

)٥(هرين 

السب:بيان >ع بيت، كئ آخر على تقف يف ييتن الأنين، الأييات اثرح 
ادأويلأ]_ ر0ةالأيوالطسء،المتت؛يت 

واةياُمالمال ولا نكئوبا الغني قلا الأذى مى حلاها بررق لم الجرد إدا 

الأمالفائح: )١( 
رامرأب اخ ص ت أي •حدوف، لمتدأ خر ٠ اخ ، ٢١
 ro(:اونبم.اوراديالأذى



JgHgll أس(ص)_ النم

رممحيىممفضض
الطؤيل[]محن ت المالك ساء اين وتال )٢( 

منة«_اء اللي أندى إن ؤأءلم_أ 
بميمالهدى ازإدواق زلزك

ساخ1_اأا،أم أتى سخاء٠٧ أكان 

تذولأىالمجرة نهر لي دلوكان 
الهدىإلى أء-يرأ ألا الهدى رأيت 

ةءةق؛ى
TT

ءمحت<

المحاء،تكلف راكاض؛ تحل، أتى؛ )١، 
للماءطيأ يردم الدي ايكان والمراد؛ النهر، س المشع المكان تسه الماء، ش راصعة رتحة الجرة؛ )٢( 





س_ٍٍسءٍ^ء^^^ءءٍمحصقتق؛
امالرءاءالسكتاا، سمى؛ الأم فى ساكنة هاء باحتلأب يكون أن يجب - ثاككهما 

ولتكنبتسكين تقف ان ولك الهاء، عليهمابهذه تقس أن فلك الأخيران الفعلان 
التؤع.هذا من فعل كذ ش الشأن وكذلك أولى، بالهاء الوقف 

المحذوفةالاستفهامية  ٠١٠٠-،مختوما منهما كلأ تجد الثانية الطاتفة في القالين إلى انثلر 
ممركأ0 المثالين ظبر من لتستهيع ؤإنك جر، أوحرف يمماف مجرورة لمجتثها الألف؛ 

المجرورةأما غير، ليس المك>تااا ياهاء يكون إنما بالمضاف المجرورة على الوقف أف 
أولى.والأول، أوْالتسكناا، المكت،ء دءهاء عليها الوقف فكون بالحرف 

وما، لأز.ةأ بناء بحركة ءت1ءركة كلمه منهما كل تجذآخر الثالثة الهلاتفة مثالي تأمل 
وهكال|اأوالتسكين، المكؤت، هاء اجتلاب هما؛ آ أمرين بين تختار عليها الوقف عند أنك 

الماضي.الفعل عدا ما النوع، هدا من كلمة كل؛ على الوقف كون 
اكاعاوة:

1ني:ما المم، ئهاء محها ثومح، ام امامع من ( ٢٣٨)
مهاءالأمو، ثاء آؤ الئصاؤ، يجرآ الأجر ايثخدوث اكئا؛ )آ( 

أصلي،واجن حرث الحذف بئذ المغل من مي إذ واجب  ١٠٠الثكت، 
وجارئهاءااثتتم>ت،، حارالوقم، - أئئ أؤ - أصلثان حرقا)، محإذمي 

الآود>ويس«صى التنكين، 
،^٠١نتكون شم، آتيا ^٧، إدا ظهاظ )ب،( 

مجور^٥^٠ ١١٠الش؟مور0 أما ئالمصأف، تجروره ررماه كانث، إذ واجأ 
الأود.واشمحاث التحكين، أو المم، الؤقت،عثؤافاء 

الزمثبجون ومحا ازصي، التمئد إلا أضو بماء ّممح مممك ثث )جا 
والتنكين.السىت، يهاء 

ر

حركةيإن للجس، الأب الأ، راسم السالي، ذا» كحركة <، U^jlpلت ما اللازمة؛ الئاء بحركة المراد )١( 
•تهعاكن ي الماء 





هرين)،(

أمحام،من بجت مأ مرآخر الرتق ني انعت التي الشيمة ووصح الآتي، الشعر اقرأ 
تالسب ييان ،ع 

]_الرشيد: هارون الخليفة بها تنثنهك ئصيدة من ١^٠<^ خالد بن يحيى تال )١( 

الكاعلءسزدء 

اثث-؛سكشيتئئى تالاض:درئلد:
ابيةكويدمي دلمى أ،_منث I اش.ينأكي

سعكا ولي غالاظ ثأاسك تاءتل

الكاعلء*جزدء زمن * الرتٍاج مس ين اه مند تال )٢( 

وألومهئهنسي نلتح ا بئالني واذل عالتكن 
إيارىت فمقت ■ك_آ_نث وند ك ضا:ذ4أالأمخ 
.نولأسننلأسلآ;ددمئنيس 

ءلم؛لر*ءيىإياي•اى؛ رالر*ءتم، عرالأهل، اي: يسئ؛ ج؛نمكيات، يكرالراذل: )١( 
•نم••بمض جواب حرف إن؛ - ه )٢( 



الج0وكواب اهاك(رامحي الحرالواضح 

الغفلإغراب 
ءُ  م

)ا(اتيو
الأْقلة:

إرترلأ.: ٣١قاد )٢( )ا(الزمةرا:حهاده
الهواء.)؛(أساحئظاب 

مسخه.حومتها دار لتا )٦( 

\مد'وخم'صقدم )٣( 
تندم.موقن ظلنت إن )٠( 
الئلئر؛:لهوتك4.)٧( 

الح،ثت

ملها.حسالإماب،ورثمحا.>دفياليمل نندم 
فقول:يغرها تلبس لا حش إعرايها وجوه ينشرح الجمل، هذه نحمر أذ 

ولومليك، يخفى لا كما نلها للمسدأ محر - الأول المثال *ي - ذكية® وراتحتها جملة 
فالجملةمرنوعا، الفرد هذا لكان الرائحة® ذكية والزهرة فقلت؛ مقردأ محئها احللت أك 

فإنأخواتها، أوإحدى أوO))،® للمتدأ، خرا ي جملة كل شأن وهذا رفع، هحئ في إذأ 
نهب.مرمحن؛ ^نها اخواتها، أوإحدى لءك١ن® خرا كان 

اليه والمقعول يه، ضول إذا فهي القول، تمول - الثاني المثال ش - بريءأ ءإني وجملة 
سواءبه، مقعولأ جملة كز شأن وهاj١ نصب، محت في فالجملةإذأ منصوبا، إي يكون 
المحمدا وظننت نحو؛ تول أوغير رأينا، كما فولأ نها العامل أكان 

حينهيثته نيين لأنها المليار؛ من حال - الثالث، المثال في ولهومستمثرأ- وجملة 
الجملجميع وكن.س مسا، في،،حئ لدك فالجملة منصوبة، إلا تكون لا والحال تلومه، 
الحالثة.

وهي:- نلها الش الكلمة لأن إليها؛ مضاث - الرابع المثال ش - الهواءأ لاب ٠٠وجملة 





واتجهاالزهرة 

الإعرابهن محل لالج«ااة 
اذاكانت:

ضؤلا

جازمجوايالشرط 

مثال:

موفظلت إن 
تدم

إلهظ مما 

يلجطة تابمة 
ءحلسالإءراب

ندل، ٣١
لفردتاسة 

مثال:

حديتتهادار لتا 
مذئٌ



١؟^ص ٧ نغو لا ادي اخو )٢( 
الأم:

)أ(جا؛اللي;تقهم.الأرض. بن )ا(اضوامحت 
غش.- اه وسك اشاعئ. )٤( ئديثهاا. صاف ئلأ )٣( 
 )o( لأجتهاون. و-حاتك )أمور0.ئم، صث ثم ^١ )٦
مما1ورأمح.١^٠ )٧( 

ابحت:

عدتهاأن وعرت الإعراب، من محل لها التي الجمل جميع السابق الدرس ش عرفت 
-فاحكم المح، هده من واحل.ة تكن ولم جمالة ذلك، بعد لائأ عرصتخ فإذا عير، لمى نع 

الالتي الجمل جمح لوتبعت، أتالث، على الإعراب،، من لها مح لا بأنها - مطمس وأنت، 
بيانهاتؤإليلث، أيضا، سعا لوجدتها لها، محت 

الأول،-المثال قي ترى -كما الكلام صدر في تأتي التي دمي الابتدائية، الأولى' 
المعلر،ءهعلل هولك،: في القانية كالجملة نالها، عئا مضلعة ج٠Lلة كل الؤع هدا في ؤيدحل 
الريح...،.طتنت 

الثاني.الخفال ش نوى كما الموصول، الاسم صالة ت الثانية 
ثئنرةهئدبمهاa جملة الثالث،_فإن المثال نلها-كما لما الئش:رة 

فيعلمت، كما هنأوثهاه، نقك، هيبت، أرهلأ التقديرI إذ. المايق؛ الأصم قيل مقدرة لجملة 
الاشتغال.باب 

مربلتتن؛جملتين بين أو الجملة، أجزاء بين تتوئق. التي وهي المنترصة، الرابعة: 
تجتهد_وأييلأ،_تتقدام،.ءإن نحوت والثانية الراح، المثال في ترى كما فالأولى 

الخامس.المثال ى ترى كما المنم، جواب الخامة: 
جوابجملة ومثلها المادس، المثال في ترى كما الجازم عير الشرمحل جواب، المادسة: 

يحترءو0اا.الناس يحترم ءس نحو: ءاذا®؛ أو د.راااماء® تقترن لم إذا الجازم الشرمحل 
الأخير.المثال ش ترى كما الإعراب، س لها محت لا لجملة التابعة المابعة: 





اكيلأمحللهاسالإماب:الجمل 

الممجواب جملة  الأ.ممادة

وماتكنمكأتمرالشمس 
لأجممادنهذيتعالأرضاس 

ءهالأس
الموصول

اش.عن.وثناك اك1 
الذيجا» 

اكميمبمستحق 

دلا جملة لس 
لم1ساإكاي

اشميت

الجازم،مر الشرط جواب 
لصالحازم الشرط جواب 

ااأإذاا<أو الماء •حرتة غير 

•مال؛

أمورهتمت 





اكالث(رامحه الواضح النم هجْلإعداب 

هرم)٢(
اشلأ.حلها،الشلهاطسالإمابسص طو\تج\و1\بي\ص 

ؤيتزالأماب:

نإنهإليك، صجك وإ0 فلأنا إن يهويقول؛ ييعدرجلا يا أم؛ سمنت ٠ الأصمعي فال 
ئي ١٣قخده لم فإن إليك، لتسرى عقاريه إن عليك، الثنقة ا؛لهر وكن متلث،، نفحك 

شصاوية1 تجعله محلا علانيتك، 

)٣(هدين 
السب:واذكر لا؟ أم الإءرام١ س محل ألها يتن ثم تامة، جمله حال مكان كن في صع 

والديك...إن )١( 

الشتاء...كاد )٣( 

وحمك...)٥( 

الفوز...لعل )٧( 

هذا:زم...)٩( 

)اا(الليقص

٠٠١الش الخلة أثمرت )٢( وصثاءتك.

حهليأ...ممعن )٤( 
الشتاء...تمض مش )٦( 

(J(A Lالغث...ض ؛
هده...دارى.( ١٠)

...الشمس _، ( ١٢)

٥٥/)،(

محنثم الإعراب، من مح لها تكدن بحتث كلام ش الآت؛ة الجمل من جملة كل، ألحل 
المحل:نوعطا 

صاحبه.ي؛ني )٢( يتمجه. اعمل )١( 
الزؤع.به نما )٤( جميل. تضيس )٣( 
منه.كان  ١٠على أمف إنه )٦( والثماءممهلرة. )٥( 

ص(تيئلاكاءلر.)لأ(تثهضئالوٍلن. 



الجملاعداب اهايءارص اراحح النم 

الأرض.أنمت )١( 

لائم. ٢١٧٥١إن )٣( 
صنك.)٥( 

.٠٥١رجمه )٧( 

مين)ه(

الإعراب،من محخ مه لها يكون لا بمصثر كلام ش الأتية الجمل من جملة مأ ألحل 
وينالسب:

ساعتم.ضاعت )٢( الأرض. انمست، )١( 

)؛(ظزلادممش.)م1(إناممالمّدم. 
عزك.اه أدام )٦( صنك. )٥( 

ص(ادئاورد.)لأ(نجمهاه. 

ممح)ا"(

الإعراب•س •حل، لها الحم، الجمل( أنواع من نيع  *صعندك واحدمن مثلبمثال رأ؛ 
الإتماب•من لها لامحل، الحم، الجمل، أنواع من نؤع لكت عندك واحدمن مثلبمثال آب، 

وين)لأآ
منها.موضع لكت وخل صب، محت ش تجيء الش للجمل، مخظفة •واصع حمسة اذكر )أ( 

ما.مرصع لكئ ومثل ربع، محت لجيءش الش للجمل مختلفة موامحع اذكرأرمة )ب، 
منها.موضع لكت ومثل حث، محت ش تجيء الي للجمل مختلفة مواضع ثلاثة اذكر رجا 

منها.موضح لكت ومثل جزم، محت تجيءش الي للجمل ممحلغة مواضع اذكرثلاثة رد( 
)٨(عرين 

ووصحالإعراب، من مأءإ؛ حملألها منهما كن ش الشوط بمهم،ءجواب مثالض هات رأ، 
ومسه.المحل ءن.ا 

الإعراب.من لها محت لا جملة منهما كن ي الشرط جواب، يجيء هات )ب( 
)٩(هوين 

مموذج:)أ( 
اونة-ائ.جاد إذا 

يجوايه.متصوب لثرءل4 حافض المتمل للزمن ءلرف ■ إذا 





عامةتْر|1ات رامحيالخدالوامحح 

عامةتمرينات 

 jوسا،والثاية الأولى الموات زر مم
وشنهث، راجا الأولى الجملت ش المتثى يكون بحيث جمل ثلاث هات )١( 

منموقعه يتتضيه ما حسب على *عريا الثالثة وش منه، للمتثتى وإت>اءه نصه جاتزأ الثانية 

•أنواعه جميع وامتوف له مثل الحالية، الجمالة برايط يراد الذي ما )٢( 
هذْفي التمييز حكم دبين والوزن، والمساحة الكيل تمييز من لكل بمثال، *نل )٣، 
الثلاثة.الأنواع 
متهما؟كل ح التمييز حكم وما الملحوظ؟ والمميز الملفوظ المميز *ن كل؛ *ض ما )٤( 

بالأمثلة.إجابتك وصح 
موصوفه؟منهما كل يظايق وفيم السبي؟ والنعت الحقيقي النعت، بين الفرق ما ره( 

•بالأمثالة إجايتالث، وصح 
تالهي، ذكر *ع أو'المزا داالفسا الأسين المارتين ش المرقومة الضمائر أثل• )٦( 

تكالموا.حين القوم إلى أصعيث، )ا( 
لهى•الثغ يكون ما ومميرأ الدروس، ش المتن يتافنن المات رب( 

أنعلى ومرة بالمضاف،، شبيها منادى تكون أن على مرة اقرء أمكلمة استعمل )٧( 
المنادىواصط مقصودة، نكر0 *نائي تكون أل على وثالثة مقصودة، غين نكرة م؛ائى تكون 

الثلاث.الأحوال في بالشكل 

ثيذلك رابا رند الايثداية، المدارس ثي دراصته لهم تقالا«ت ما على الطلاب يمرن ان ابما يجب  ٢١)
ادا-ةكارى.اكميات 



وإلا،. JUما؛رأعرب ءإأ؛*ا، على داهاء•شصلين مضين وقية اسمية جملين هات )٨( 
^٠^٠١١يبص دمجردرآ، وجادا ونضدرأ، ظرنأ، يكون حين الفاعل لناتب مثل )٩( 

لها•وطل الفاعل، عن تتوب، التي والمادي 
بالشكل.واصئلها للمجهول، ميتية الأسن الأنمال إجعل ( ١٠)

الخوان.)أ(ا،شئثا 

النمل.وأثروا اوكنل، عن ١^!^^، رغب، )ب،( 
وثثغٍبمارجوْ بما ئزيث، ب تن ولم تمت؛الواجج، إذا )ج( 

نأيولآ-يمفذ0ا' ءجماءء «مد.رء كان ؤإذا أج؛واأ؟ الفعل الثلاثي أيواب، أي مى ( ١١)
سه؟وما الإعلال؟ هوهل.ا وما إعلال؟ به \ذ»صدوين 

بمضاؤع^١^٠ وصلته الذكور، لجماهة موصول اسم فيها الميتدأ حملة كون ( ١٢)
ونته.به حدث الل.ي الإعلال نؤع وبٍن واوالجماعة، إلى منني ناتص 

.أي؛.اسا؛تثية.ث.اءل ؤيتال؛ فالشمشط.، نشتل )مأا(يقال؛ 
أيمن محمحن الثانية، وارمثيطا؛، الأولى ارمشيهلآأ زن تنره؛ ش يهومشيط - احترق حش ئفغ 

تاذكرْ.إعلال  ١٠٥١^^.كان ؤإن هما؟ الثقات 

الثوبالرجلأ رنا • ؤيقال، ودقه، كنره إذا ؛ الشيءالرحلأ رمث، يقال؛ ( ١٤)
وزنعلى الثاني ومن ءرشال0، وزن على الأول الفعل من صع أصالحه؛ إذا ةو'ؤوه: 

ناشرحي.إعلال الهأيان؛ين ؛إحار.ى ^j^، ؤإذا ءممناjةاا، 

*}قيواوالجماعق إلى منتي بالياء الأحر ستل* ممايع على تشتمل جملة كون ( ١٥)
حد.فها.وست، الحد.و؛ة ١لأحرق، بين ثم بالنون، 

اذكرثم ُبسُ، بالفعل مضير جوابها شرُلية جملة تليه باسم مبدوءة جملة كون ( ١٦)
بالدم.الخصوص ؤيتن ءبميء، فاعل ثي يثترط ما 

عيه؟أنادم ( ١٧)
ئتربها؟نكيف،  ٠٣٥١٠٥كلمة على تيمتها ؤإذا ااءإياا، كلمة الجائزة،ي الإعرامه أوجه ما 



صطلبين تكونا دان لا اكتص وألت الأجوف \و\ضي ألت أن على :رهن ( ١٨)
^؛بما برهانك *ي واستعن ياء، يايأد 

اكة.تكون لا الثلاثي ازمي النمل صن >أ( 
دائما•ثوحت الماصي فاء رب( 
دائما.•قتوحة ألف أخرم ما صن )ج( 

الفتح.عر مجي الماصي )د( 
مض.لكت يمثل ، ٠١٠٠مها كمل الي اJعاتي اذكر ( ١٩)

استوثياهل ؤيين *،، JLU؟دءما التعجب صيغة إلى وانسي، ءمال، الفعلين حول ( )٠٢
وحدوثالأول، الفعل إعلال زوال في ٍب الوصح منه؟ يتعجب الذي الفعل ثروط 

الثاني.الشمل في الإعلال 

اينثم للخمعء محن مطلذ جملومشمول يبكت لازم، ثغلها فعلية جمل ثلاث كون ( )١٢
الفاعل.تائب وين للمجهول، الأياد 

إلىالمفردة الحال حول ثم الخير، عن أعنت مؤنثة مقرئة حال يها حماله هات )٢٢( 
وصاحيها.الحال عامل ؤين اسمية، حمالة 

رثيها.وصن لها، التالية الجملة نؤع وين دالولأء، مصدرة حملة هات )٣٢( 
ال؛اء:زادة مواطن بمص الأتية الأمثلة من امتيط ( )٤٢

بالكذب.أنح )أ( 
بنادم.المنتثير نس )ب( 
واعظ.بالزمن كفى )ج( 

بخالد.المال ما )د( 

بدائم؟السرور هل )ه( 

وضمصوبا؛ يكون وض مرفوعا؟ أوالثلرف والمجرور الجار متعلق يكون ض ( )٥٢
تثل•مجرورأ؟ يكون 

•يأي فبما الإهراب من ررهوُ الضمير صوائع محن )٦٢( 





ئنتحقها.لأنك المقابالأت هذه تابالتك رد( 

علىالأولى ني منصوبة تكون بحيث جمل، ثلاث في ^٠ ٣٠كالمة امتعمل )٥٣( 
نيعمحمحن توكيد، لأنها الثاكة وفي المطلق، المسول ص ناية لأنها الثانية ولي القلرفية، 
التوكيد.

التكلمياء إلى مضاث صالم ءد|ر جمع والمنقي ٠^٠، على تشتمل جملة كزن )٦٣( 
التمب.واحي، 

علىالأولى في منصوبة تكون بحيث جمل؛ ثلاث في كلمة استعمل )٧٣( 
اليدل.نؤع وبين اليدلية، على الثالثة وش الطالق، المفعول عن ليابنها الثانية وفي الثلرهية، 

المعلرأن حيث ٠ازرتاك وقالت؛ الجمل إلى تضاف أن احيث<اايجب كانت إذا )٨٣( 
ءحيث،؟إليها أصيفت، الش الجملة ركنا فأين ، اأنُ همزة بمتح هاًللُ 

الأّباب:واذكر الإءراب،، س الغية ضمير نحاد الأتية المارة في نن )٩٣( 
ءينْ.إنماتا أكرثه لا اكراما اكرت الصديق 

فآئصئ<.تكلم أبوك إذا ٤( )٠ 
نيينوكيف ئتعرفها؟ فكيف جمل، ثلاث على تشتمل المامة المارة إن للت،I نيل إذا 
الإعراب،؟س مولها 

الإعرابمن محلها محبين معنى، لكت ومثل امر(ء فيها تنتممل الش العاني اذكر ( ٤١)
به•نأي مثال 3 كش 

منالصيغة هدء نؤع بنن ثم ٠ئعيل٠، وزن على ءئما*أا، الفعل من صغ ( ٤٢)
فيمرفوعا الأولى، في منصوبا مممولها يكون بحيث جمّلتين ني صمها ثم المشتمات، 

الإعرابج.من واذكر،وسه الثانية، 

اعتلت،واسما فعلا هات، ثم ألفا، الواويقلبها فيهما اعتلته واصما فعلا هاج، ( ٤٣)
تلبتإمشبهه وصفه مفعول، راسم فاعل، واسم مجمدرأ، هات ثم ألفا، بقلبهما الياء فيهما 

الواوياء.فيها 

.^IJالكان: تما )١( 



مض.لكت مثل التون؟ ومكون الهمزة فتح *!)،ا مها ستعمل الش المعاني ما ٤( )٤ 
المفعول،واسم الفاعل، اسم منه هاُث، ثم ءاسقامء، الفعل عن تمئ4 ما كن قل ( ٤٥)

الإعلال.من منها يكن حدث* ما بوصيح وين والمدر، 
يدلثم للمجهول، مبتي لازم أجوث فعلها فعليه بجملة عنه وأخر ميتدأ، هامت، ( ٤٦)

معموله.وأءرم، إعلال، من فيه ما ؤين منه، مفعول اسم يالشمل 
حقه؟المهضوم الحاكم أناصر ( ٤٧)

وعمله.ونومه فيها مشتق اّم كث ؤين السائقة، الجملة في الكالماُت، أواخر اصعد 
بمثال.مض لكث مثل الواو؟ فيها ستعمل الش المعاني  ١٠( ٤٨)
إعلالبه ما ؤين لها، امثلة هات زاهوة؟ ألف نلها ام الْتهلنءة الهمزة أنواع  ١٠( ٤٩)
لإى•ئ ^ .ص ؤس ط وب 

١^وءال٠ضلأةa_ :a، وطه الأمور، ش __ LJ؛١^^٠٠ ).0(ءالمصلأتء: 
الأول،الاسم ش مفتوحة التاء ثبت، ؤ}؛ وحنح، حائل إذا بملي؛ صلى من للهلتر، تنقب 

هما؟المثتقات أنواع أي ومن الأسمين؟ وزن وما الثاني؟ مربوؤلة؛ي 
لكثوممل النون، ومكون الهمزة بكر *إذا فيها تستعمل التي المعاني أذكر ( )١٥
•معي 

فيءمى بها؛ تنقيب ومرة ءالبلدأ، يمعتى؛ مرة فهي معنيان؛ لها ®مدينهء كلمة ( ٥٢)
أيدمن، الئاني،؟ المعنى على فعلها وما الأول؟ المعنى على فعلها فما ديزا، ذمتها 

الخاكن؟كلتا _^، المثتقات 

التوكيدمع النسوة، ونون المخاية ؤياء الاثنين ألم، إلى الأتية الأفعال أسد )٣٥( 
يالشكل!الأفعال وصيط بالنون، 

بجدي- يعلو - بمري - موز 

يمثال.موصع لكث مثل المفتوحه؟ اللام فيها تستعمل الش المواصع ما ( ٥٤)
الفعلمن تكون وتد وحمر، ذل بمعنى امهزا، الفعل من تكون ند اامه1ئةا كلمة ( ٥٥)

ادًالءز<؟في والجمود الاشتمال، حيث من نوعها وما ونلها فما ذئ، يمض، ؛اهانء 



تْووتاتطهةموبمو الواضح الحر 

ويتنالمرية، الخنمارمة والأتحال المنة الضارعة الأسال الأنة الأمثلة ي يتن )٦٥( 
الإعراب؛وسب التاء سب 

ثجربت.حش أمرأ ثغتدة لا )ب( واحكم. ئهملى لا )أ( 
الأولادس الأمان )د< اجمذت. إذا )ج(لمموزن 

وجمعها؛ومثناها الواحدة عن ثم وجمعه، المدثر مش عن الأية بالعبارة حدث )٧٠( 
.يد\,نحيا يسموباجتهاده، أن ننول عمله، يقن الذي القش إن 

لكزومثل عاملة، كانت إذا عملها واشرح ءلأء، مها ستعمل الش انماتي أذكر )٨٥( 
بمثال.معش 

غادربمعش؛ أرام* الأولى وماضي مفعول، اسما وُنررما، ®نريم* الكلمتان )٩٠( 
وزنهما؟وما متهما كل ممايع فما أراد، يمعش؛ أرام؛ الثانية وماضي عنه، وانتقل المكان 
إجابتك؛الأمثلة.وضح بمربان؟ ومش ويعدأ ®مل الثلرفان مش مش ( )٠٦
هناكهل ؤيين إجابتك؛الأمثلة، وضح الجزأين؟ فع ملي بش الش المرتجات  ١٠( )١٦

اامر'كات؟ط0 من يستقى مجا 

نيسيا نعتا اجعله تم أحرف، بثلاثة ال٠زيiJ الثلاثي من مفعول اسم مات )٢٦( 
انممول؟هن.ا يعرب ؛كيما عليه معموله قدمتا ؤإذا معموله، وأعرب جملة، 

معش.لكز ومثل ®الفاء*، إ؛ها ثنتعمل الش المختلفة الماتي اذكر )٣٦( 
الذيفما واناصر*، وااانصٍرا< و®ءالماا، و®ءاليم٠ وءراحم*، ®رحيم* يمال؛ ( )٤٦
إذا؟تسميها وبم مثبهه؟ صفات ءنعيل* وزن عر الش المشتقان هده اعبار من يمنعك 
ودءثم؛،مرة دوالناء؛؛ مههلوف فعزممايع فيها الجراء يتلو ثرؤلية جمله هات ( )٥٦
الأسباب.توضيح مع الحالين، ر الفعلين هدين إعراب ر المكنه الأوجه ين ثم أحركا، 

بالواومرة،مقروئ ممايع فعز قيها والجزاء الشرهل بين طح مرحلية جمالة هات )٦٦( 
نييتعثن وما الأولى، الحال في الفعل هذا إعراب في يجوز ْا بين تم أحركا، -ُتم* د؛

الحالين.ر المبب ذكر ح الثانية، الحال ر إعرابه 



الجواب،الثانية من وحذف الشرط، فعل الأولى من حذف شرطين لجمكن مثل )٧٦( 
والجواز.الوجوب حيث من الحذف حكم واذكر 

الإس.ارا.نثتمد الإحسان )٨٦( 

غيرلشرط جرابا ومثْ حازم، لثرط جوابا ومرة لمم، جوابا مرة السابقت الجمالة إحعل 
لهايكون لا أنها وفي الإعراب، من مح لها يكون المواصع هذ0 أي في وبتن جازم، 
محل.

الشرط،قتل مرة سما نحع ثم اسمية، جماله فيها الشرط جواب ثرمحلية جملة كون )٩٦( 
الهب.ذكر »ع الحالين في واكبها بعده، ومث؛ 

يأي؛عما أجس، نم فاعل، ناتس، على داحلة دالوا مبدوءة جملة كون ( )٠٧
ءلوء؟ائالأدوات، من )أ( 

الفاعل؟نائي، في العامل الفعل أين )ب( 
بها؟يقرن لم أولماذا باللام؟ جواب؛لو، قرن لماذا )ج( 

الأتية:الأمثلة ي ءأثا« تعرب كيف ( )١٧
نجيني.تحضر ماعة أي )أ( 

عليه.تحام، ثقل فول أي )ب( 
يحترموه.ائاص يحترم رجل أي )ج( 

ستفي.مرا كاب أي )د( 
يتخخ.يجتهد ءلال_، أي )ه( 
إحوانا.تلى نافر جهة أي )و( 
٠وبالأين.ش ممد لا )أ( )٢٧( 

لاناءاJك.ساعداحاك )ب( 

سمه؟الجر؛ح أين )ج( 
يجوز؟لا أيها وفي للهللب؟ جوابا الواقع المضائ جرم يجوز السابقة الجمل أي في 

اليبءوصح 





وانحطا/آتة، الأصال مصاص من المكان وامم المشول واسم الفاعل اسم ها0 ( )٠٨
تفاشرحه إعلال هناك كان ؤإذا بها، اثي صغة كث بالثكل 

كىنختار ٧ ءرود 
منمعهما الجواب حكم رين المعنى، حيث من وْلولأاا ءلوء ين الفروق اشرح ( )١٨
ومثل.باللام، اقترانه حيث 

المبمععين أويجوز؛ي يجب ما ؤين سالما، مولث جمع الكلمات؛/؟V إحعع )٢٨( 
•الأخترمحن لكلمين اش 

حجرةصخرة قلأة ثكوى محداء محياة 
استتارنؤع بتن ثم أفعلء، ®مأ صورة على الآيت الجمل في الأفعال من ئعجج، )٣٨( 

اكأجأج،:فعل في الضمير 

الخوقزم الذم، نفذا لا الأرض احضثت اليث، ئتى 
تمقيئة بجمل يأي لما *مل ( )٤٨

الجحودلأم لأمالأص الشم لأم لأمالأبتلا٠ 
أوزانها،ؤبجان بالشكل الجمؤع نحجهل مع تكسير، جمع الأتية الكلمات اجمع )٥٨( 

وص:

ماشصالم أذكن وضيع نا؛تي 
مرةذللث، واعكى لجمهها، والخهلاب، المؤنثة لمثتى مره يأتي فيما الإشارة اجمل )٦٨( 

بالثكل.الأفعال ضط >ع أحرى، 
ؤينموبكرمه.بأدبه يعش الأسمر القش ذلائ< 

مخاطاللمثى ومرة المؤنثة، المقرئة مخاطا لااأبمع زة يأش فيما الإشارة اجمل )٧٨( 
حماءةالإنارث،ت

للث،•تكون أن ثهوى كأنالثا الحديقة تالائ، إلى ترنوأ١، أنت، 

الظر.مميم ترتو: )١( 



ءامةإمحأ.اهأا ادم'لداُدح 

يكون؛|مث عيدآ كز وميز عريية، يكلمات الأنين الجملة ،ي الأعداد عن عتر )٨٨( 
تمييز:كز واثكلآحر الأخؤين، الخليين ح مويأ الأول، الخلد ع مذئرأ التمييز 

......وم؛ و؛ا٧... محلي 

الأتية:الأمثلة م ممرب»كم« تمف )٩٨( 
بم،؟نمن كuن كم )ب( أصنت،؟ )أ(كمإص1أ 

القيمان؟استمر يومأ كم )د( الزلزال؟ هدنه مثزلأ كم )ج( 
؟viL_)بعت، كم )و( عاد؟ ماقرأ كم )ه( 

علىوالثانية رغع، محن في جملة على متها الأولى تشتمل مارات أريع اكب ، ٩٠١
جزم•ط ش جملة ض دالرابمة جد، يز ش جملة علمحا والثالثة مب، محن ش جملة 

ؤبتنجملة، منتها كز يكون حين والتعته، والحال، يه، والمفعول للخبر مثل ( )١٩
الإعراب•من جملة ز كط 

حرفليرد الإعلال، من بها ما التصغير يقيل مد علة حروف يها التي الكلمات )٢٩( 
ّبواشؤح الأولى، للحال يكلمان مثل إعلألأ، يها التصغير يحدث وتد أصله، إلى الخلة 
إعلالها.سي، واصرح الثانية، للحال يكلمان مثل ثم إعلالها، زوال 

لكزومثل التسسؤ، ئد واوا والياء ١لأامإ فيها ثقلي، الش المواضع جمح فمل )٣٩( 
موضع.

ومثل.المننصوبه، الاسم عامز وجويا فيها ثحغ.ف الش المواضع جميع *صل ( )٤٩
ومرةمذكورا، مرة عاملها يكون ؛حيث، جمل، ثلامث، فى ُلئاكأ كلمة استعمل )٥٩( 

استاء.أداة يعاو الثالثة الجملة فى نتع و؛حيثإ الحيف، واجب، 
فمافروتا ييئهما ولكن به، المعول من صرب الاحمماصن على المنصوب الاسم )٦٩( 

لكليهمارومثل يالممصيل اذكرها هى؟ 

ناجرءي١١٢ذللث، نمد هلمحت، ؤإذا اهلمكئه أ منفان ئجرعي لا ( )^١٩

المميس.المفس: )١( 



أوالممب.الرفع حيث من ءتا< المشغول واذكرحكم الهيق، الين ش الاشتغال ين 
الأحوالأي في نن والتأتر. الانفعال عش لفولألة زانية بألف الأمم قدتختم )٨٩( 

ومثل.هزئا؟ كون 

وحرباكن البهاء الوقف عند الأمم فيها يختم التي المواضع جمح نشل )٩٩( 
التْشل.مع وجوازأ 

الأنة؛المارة ش الكلمات أواحر بالثكل اصط ( ١٠٠)

عجب؛ولا قلغر، وثئوة ئرور هرة ألماثيا من ءل؛ارتا• على محليارممري أول لقدوم كان 
ظهردثنثعلي المبموباسمة، التيثكبحجماح القرة تلك أبنائها ممرلمئغهدفي فإن 

الإتماراوئتاف الابتهاج، صيحامحت، قدومه يوم سع فكنت صائرة، الواصف 
وفتححامدة، كانت حمئه صيابتا صدور في >-، ٥١١لأنه أثره؛ وأجل»ته جليل، الممل إل 

ومواهما،وعنيمة مجاعة من فيهم ما إر وايتتلهم موصدة، كانت الأمل من نوافذ لهم 
المالية.الصرأة بالنور مملوءة الصافٍة ممر سماء قليل بعد وسرى 



|لهضوالإم|ب ا1،مع فو ناؤئج معك؟ الواضح الخو 

المؤخرينوالإعراب السرح في ثمأدج 

ال؟فودلجالأؤل
النئاصب؟لا،نمي الذي ساداكأصبه يب الثنص تكن لم إذا

الطهميلءأس 

الشرح؛

إلىاكساتح شه لم والكنم، الشرف قي لأصله مشابهه الرجل مس تكن لم إذا 
ضيف•ونخب ضيم، أصل 

الإٍراب:

ومجزوم.جازم تكن: لم الشرط. مميل قلرث إذا: 
إليه.ومضاف تكن امم النمس-،: نفى 

نيالشرط وجمالة إليه، مماف والضمير ءتكنء، خر والمجرور الجان متعلق كأصله؛ 
ءإذاء.بإضافة جر محل 

خر.والموصول؛ مسدأ. وماذا: الشرط، جواب، في الفاء الل.ى: فماذا 

والخيرالميتدأ وجملة صلة. والجمالة إليه، ومضاف وفاعل  ١٣المناصب،: كزام نمي 
الشرط.جواب، 

الخفيف[]ص ٢ ولى؛ المنء عن وليا فإذا ابه وثيصحة جس عالة آل
الشرح:

قمذهمافإدا للحياء، كالألة فهما وشيابه، جسمه صحة إلا ،عيدء حياء الإنسان بميا لا 
سعادتها.ققد 

الأصول.؛ محا والمتاصج! i ني وممي؛ |، اكر|ودالتب ذر * النمتب را؛ 
وأدير.نمه دز؛ القتوة، الشاب؛ ، l،jj4_l،الألت؛ )٢( 







الواؤيحالحر اا0وجفمحواإاماب ايثمة فو ناهج 

الفتىنعف ا مالأيام غابر دني 
مسعةأرص ني غنما رقى يئس 

خطأتنله لم ما المرء وحندق 
اهبصديق لا بلاد جلاد الثر 

لنرصتهممياغ الرأي وعاجر 
١١^وعين  كليلهءس_، كز عن  ٠٥

الفتىلها نج١Lحيث إلا النص وما 
ئئغهننالك ا معداوة الومن 

ي—ت—لهتأتى حين المكار، تأتى 
والحجابالحزم ئندئالد لم المرء إذا 

لهشرفا الفتى وجه في الغنى وما 
بهسمنت شيئا ولغ تراه ما حد 

شيءام الأفهلي تمح وليز 

٢التجارب١ ئعئله لم حيرفيمن ولا 
الأندرآ؛رعيها تزلى عنها ونام 

الحمدتكاليبُمبعد المرء وذمك 

هبإصما الإنسان ننكسب مجا وشر 
الئدنااْأض امن ^افات حتى 

،٦١١٧االئسدى الئخعل عيي ولكي 
،!^١١٧;ؤإلأ تاقت أهميت ذإن 

ؤن—إلمنمر ا مالميالة ومن 

الملتانض دجم،ء الثدور وأرى 
ئخاربنُىعته معن لم قريحته 

لمن1ننينُلهوالخلألأاإذا
،رحرل عى تغنيك ما الدر هللعة في 
يلدلازالى التهاج احتإذا 

الاضي.الغار: )١( 
ارضذاتبع.اي:ارضس«ت:)٢( 

 ro( :تجره.رند: الثاء، الخد

يس،•بمر: )٤( 
كيرالإيامت.رالعضاع: يعف، ماجنالرأي: )٥( 
ثلريمرء،القيء ص تا إذا المر: كل يةارأ: ماجن؛، يسة اي: ركليلة: ضدان، والمخل: الرضا )٦( 

تنلهرالمرب،.الماؤيا: وتدي 
ست،.ومضنالت،: اشتاتت،إو4، تاتت،الشلإرإلياوثيء: )٧( 
.لاعت:  ٠٩١٥١١والمراد،المل، والخبما: الأمر، التمر؛ي والحزم: إذاثاجأءيه، الأمر: _4 يقال: )٨( 

الض.
حلق.سرنى حلتن جع • الحلائل( ، ٩١

حقي.كوكج،ثدييالمد (زحل: ١٠)



الخوجفكوالإعواب ا1شرع فه ن,<او؛ج الواضحاكحو 

وحاجتهالشانئ ءمئْ الفتى ذكر 
سلكفلأسئ:ض

همليهااه-وان بنيل بهذ نى 
صحممأنرلأ ءاد_، من و'ئلم 

ابماته—ال ٩٠٢١اصداء رأء-ظم 
طلابهالئئهات صجيع تنون 

المرءنميمي شجاعة دك}؛ 
ثخملهالناس جميع الئلاح إن 

Lja  ،أشغادرونمود ناته
وإنمحائلأواملأم

١٢إي—لا بنت لينح ا م
الئف_مرمالمهم مس ومحته 
دح-اربلمى عاديته من وأمرن 

محاعيابات نى الحاجات ؤتدنومى 

الحكيم^،ض الشجاعة ثل ولا 
الئيعءئ_، JIذوات كث وليس 

اكؤحأبات 
رئابردث ؤإن م اعالفتزر م ي جماد اللني 

نيدارأورئس اتن ئوناد0 نمجمال الإ0 
١،وصودُ المالحان بالخصال لة ئإسي يؤهلا محعلمي يكن إلا 

عثودراالجنوم حنن ئزن لم إد1 يسلها الينوم حنن في حنن ولا 
عرالحاجأ•محاينيلث انمش؛ مضرو والمراد القوت. •؛ن يض *اأمك اى؛ ماقاص؛ )١( 
الذل.والهوان: نرنفه، مأ ذللا يكون أي: يهن: )٢< 
.aiJlالأت: )٣( 

الشيءالمطلوب•والقلأب؛ الآب1دل، والتر»ات: م، ملق عن والراد: «نبمامس، ص>ىالثيء: )٠( 
للأعور.الحاذقانمقن والحكم: عم، احد ولا اي: ولاعثل: تقع، تحي: )٦( 
القترس.نوالتح: س،صواواعبمزلأمللإلأن، الحرب، لآل؛ن جاح ام الملاح: )٧( 

الحيوان■

قوقمح، مخقط توب والنرد؛ ألمت،. ورديت: تمّ، يأي: به، يؤتزر وموالثوب الإزار، المثزر: )٨( 
المثرر.

البمياة.المحال والأتابت أصال4، ي انمي ءكات4 الشيءت سدئ )٩( 
ني:إنلمامشلأ،لأداوطنبمظومسس

)اا(للالبموم:كاما.



الواضحالحر الْؤجنيكوالاعداب الشلة فه ذْا1آ؛ة 

هنرمييماسمض نس صببْ-ي 
عنةغنغ ما إذا ننخمغض 

وهوجابلاهميبه من النتى بثاد 
الججاعلى تجرى الأرزائ ولوكانت 

ثتنم_رءأويقالأحفلا لا 
أبخئ_ت_ى اللأفد ولنت 

امرأرب 

منهرب نجظض

محسنابلا منه الندى رجوت I نالوا 
قلمأؤبي عيث أمه يلض وم

هنغنرأي ان رأيرئ —٠١لكلا 
وهمهقواه الدنجا كاثت ونى 

ن|كدأنغنث اس مثل الناي أزى 
غمد؛جوف في الئنمام قثلع وهلا 

الفتىبه انثهان الشيء ألف إذا 

دمابينذ نداية وي-نمي؛ال
انزماللتائنت وأرج—وة 

^١٠١وهوفيدهر، النتى ؤتكدي 
امجصصلذأصسم؛

انُمأتثأم_م_ق_ا حلأو شتى 
فنالهمي 4و'ى خئى 

،هُ يجدزدرأ أنر ج
ئيهئوْ المكوتدا 

ئ3تضمىسمحم؟اصفقلت: 
الد:دمرص\ذوظ\\نى iLjiوإن 
يثازغّورأي الشيءاحيانأ عن 

النتيامعوامتعتدثه المى نتئه 
الأنبمن١دوالأخدوالنلآ'ا،ؤتزكيه 

إخزائوالنئ؟راهنشرأمل ظاب وقل 
ينمىولا ثني يزنى مرة ملم 

قوأءاو<.يكدى: )١( 
اسل.ب: )٢( 
اب.راشمها: لاايال، أي: لااحشالم»: )٣( 
المن.والسل الكرم النمال: اعد، اط: )٤( 
تخشاه.تف: )٥( 

تربطك.صلا بلا بلا الجود، الدى: )٦( 

ترق•ولا رعد ب لس الذي المضر المهلر وم يبمة، جح رالليم؛ المعلرء الغث: )٧( 
إو4.اشتاتت الشيء: إلى الممس نازعت ؤيقال؛ إل،  4iJbijمئتانع: يمتعه، كقه: )٨( 

و(بالخى:بالأئني.
يتب.هميزى؛ شد، )*ا(وخ.ث: 

ارمواكر.ف، والد: ألوسالدأ، واكثر: ادٍفلأحي، )اا(الممام: 



الوجنيدوالإعداب الشؤج فه ناؤقج الواححاكم 

اغيرتءنرْ مى اقه كإئغ

وطالتاض أثني لا لي دنا 
وأنءن-ئيضإذاطسني

النوىمن الي أيما حتى دماد؛ث 
سثلويالنأي على نمي جنك فند 

يعزفى حمص نمشناش لا 

لهاحنك يلادإن بك-اأ تلفى 
ؤقساندق اه أراد —ا م إذا 

ينويهمعنا الثوم عجز وأيد 
الغنىنخمد لومه في نئتقن يئن 

مالهنله المن؟ بعقل يبمدري 

مننتنوءرايث من بخرفتى 
حادثغير مس أحثاق أن أء-ي-نق 

طفاتجزلة لا غيبا الثيق من 
والوناءبنهيي ونتش 

جميإ؛لىالمالكين وصمح صعخث 
وإنت_انجسرانص,دناملم

وثامُأ،الحسيب نمد على وعنني 
انرْ،وأنثلأمر إلى نفى نزؤغ 
بجيرانوجيرانا أهل بأملأ 

والتغادوُا"أالهوى شف ذناها 
ومحلولال1واكلل'ا،عنه دنادنهم 

منولاصالنم وابظ فيهم كان محإن 
وأحولأل٩،رحال من أسرى كان محإن 
١،وسال• تجوز أن إلا خرت ولا 

ت_ة_ئمالأا،إل4ك أوض سن 

لمممر.اي: بمهدي: (ومت 
ادءاوم:سمم.'( 
 0 U :بمد.ران: المد، والوي: اممرث، لا ابالي
إي1«باءياد*أ النأي: عر انطواءالقس وسنى البمد، لأي: ا (
الأنماق.ُالأزوع: الكون، والدمحآ: ك، انمش: ض خ( 
المعونة.ترك الميق، كش؛يتت ا (

عمابض•بض( ي؛كل ان • دايداكل الآ"؛ملأ' *، ١٠*تهم كل يحتك دان ب ساطلمم ى؛ داتحهم ت ،
الخال.شم والمحول: امر، كريم اي: الخر: واصعد .( 
أكثرحيلتوأحول• أغرف، وأمري: محا،  ٠٠١٠إذاالحل أذدىيا"ب• يقال• العيب• يدحل زل-ي• يا 

وعتلا.

تظلم.وتجود: الناس، من جماعة ا(العثر: 
اليني(.والهرم: اخافك، وأخثاك: عصمه، ءأعاذءا؛.(ش مشايع ا،أءين•: 



اكحوالواضح|ووجتيدوالإعواب الشيع فه اتحاو؛ج 

ثاشأ شيتطنب نز المرء إذا 
وازشختتملأ ^>، ٨١غلى زمان 

المهمالزجال اوطان رحيب 
هبذ|نّاوإذاذة_ثواانلم

لأمالفديقغاممرارا،الغقناز شكا 
أنئن1كراُىله المندى دوى بفغ 

هنابمارمالشباب  UL^Jمادب 
L^ijسنوا لمها القنا غيرئ 

مي
٣TT

الماة.ي4 هون ما او وثرب، طعم عن يه بماش ما العاش؛ )١( 
الألأت1ت،واكلات؛ ميت، اوشكت؛ والثقل، انمال و١اكلت الأترب، سش الأض جمع الألين* ، ٢١

ممر.اي؛ ٠ئكر٠ اصه وتكر؛ 
اJطاف.او1دب؛ )٣( 



افيز1سةشءl|^ة اهتجاة اسئالة امبموليما ا1راءدح ادم 

الدراسةشهادة امتحان أسئاة 

١^١٠ل1قسم 

القواعدواسقلا،في 

وتةه'اهاالدورالأول امئاة 
٢•مثوأ يجوز؟ وض النسب، عند الثلار الاسم من المحذوفة اللام رد يجب مش )١( 
ونونؤيأءالمخاس واواليمامة، إلى الأتية اليمل في التي أسدالأفعال )٢( 
ت، الضماثرأنل ما صط )ع النسوة، 
بالشرتلثئ٠.القأحاك )أ( 

لأء.JJ١ئلوكفي ألق رب( 
)ح-(اسرسم.

الضل؛الس ت للحتري وهو ا؛١^٠، المن آعدب )٣( 
ءيه\يحاسدلم أنت إدا قيمة الدهر تمين تولن 
الوافر[]_ موجزة: فصيحة بمارة اوس بن نتن قول اشرح )٤( 

نيعاالمدارهم ف^، أئ أمص^«ق عن،اء مجد الا نوري
يميعاأن أوشالث، وء الاه بنتواريئه م تديالمجد الإذا 

الجزءيثييين الثاتؤية للمدارس ءالتحوالرامححء كتاب في إليها يرجع التي المواطن للطالب سنيين )١( 
موجزأ•إعرايا للإعراب وردت الي الأمحات دثرب والمشحت، 

صس)٢( 
صء0.اه.)٣( 

iIAajuمرضع ب. مفعول اسرت انتا. راكاءلت ومتصرب، ناصب ت تسن لن ملها- ما بحب الراد )٤، 



الواضحاكم الثانية اساس صايحة اضاة اط1ة 

الىو؟مالطام على  ١٩٢٦لط الأول الدور 
المختالم؛نأحوالها في الألث هذه ئئلب حرف أي فإلى ألفآ، الاسم ثاني لكن إذا )١( 

اب^/يان ْع بمثال حالة لكد  jLالمحشر؟ عد 
بفعلمدوء؛ بمجمالة ومرة -i|>،(، موثمدة،اسمية بجملة مرة الأتية؛ المارات أتمم )٢( 
ف،ضائع 

٠٠٠تكتب ؛يما وريك.  ٠٠تحسن إن رب^ كتب••• فيما تحسن كن رآ( 

نكتب...نيما نمسن إن >• ل؛نمرى - إنك رجا 
مآذو-له'

حدثؤإذا ءئئرلء، وزن على الثاني ومن ®، ®_IJوزن على الأول الفعل من صغ 
إءلألمنت١٢،٠

الخمف[لس الأتي: المن )؛(أعرب 
١سثرد أئدأ  يغلالإه،كان جودهما ليث فيا يا دن الهب ئ٠ 
لسالكامحل[موجزة: نصيحة بمادة تمام أ{ي ثول اشرح رْ( 

الحنغللنبيع من إلا نجنيه مشتارء نرى لا شهد والحنو 
المحنلحفيت عاتقه يوء تر لالذي ؤنخثنث ه اللحامعل 

اصعق.أوص: الخلثة. من اسنخرحا٠ إقتارالننل: 

لم،. Jpjij•شرء محدرف لعمل فاعل ناب أنت،؛ \}شوط. يشد ظرف إذا؛ إليه، ومضاف يه فعول م— 
يدلمأظلارف الشرظ وجراب JااتJللا١ مالق كلاما يحامي؛ ثاعل، ونائب لمجذوم جازم *لل' تار

ند. ١٠ءاوا< 

. ٦٠٣صماْا•-)١( 

.n'i-YTT_. (T)

0(ص'باآ.

صالة.والجملة تتر، صميرموالفاعل فعل، تهب' به* مفعول ما؛ ممايع. فعل سترد؛ ظرف. ابال<آ؛ )٤( 
يخلا؛كان أف. ومضاف واسمها لت جود،،ا؛ لت تنمه. حرف يا؛ الفاء؛ استردا. ثاعل الويا؛ 

محرالين،.والجعالة واسمهاوخرما، كان 



اكدكرالظام عاز ١  ٩٢٦لمنة الناتئ الدور 
ْثلالأمران؟ يجوز وض يحذف؟ وض اكب؟ محي واوأ المنقوص ياء تقلب ض )١( 

لهاو،الأ>والأا/

مثليجوز؟ ومش الفاعل إلى المم السل انيث يجب مش )٢( 
تامة،جملة في منهما كلأ صع ثم ، وءسرى* ءحامء من المفعول اسم هامت، )٣( 
الإعلال.من شهما حمل ما واشرح 

لساوبل[الأتي: المن رب )٤( 
ؤإجمادان إحأكثرالماس من مي القسح ترق زمن لمي إنا 

المقارب[الحسين:]_ ين ءل١هر ثول بالإيجاز إشؤح )٥( 

و-ئ—ج-ئلأ،ما الث، منتغن نكنه رئ امحصاد أعجسك إذا 
يلحلجئلقحاجب ا جشثهإذا والم؛كئماات، المجد محلى فلمس 

_•،الطام ظى  ١٩٢٠لما الأول الدور 

الوازآ]_ موجزة: قصيحة يماره الأتن الميز اشمح )١( 
المسجىاامم_اأ أصمروا وفيما نملا المعين الزجال بين ترى 

المعنونته ندانمحن محنز وليته مئثيها الماء كانون 

.٦٧٠ص؛با•- )١( 
.٧١ص'\- )٢( 

.Yl_» (٣)

جاريه: إليه. بداومضاف الشح؛ ترك حٍر. الابمداءوجاررمجرورّ لأم زمن: لقي واممها. إن إنا؛  ٢٤)
حيرإحسان؛ إليه. مضاف الناص؛ باترك،. متعالقان جارومجرور أكثر؛ من ب'ترك.* متعلقان ومجرور 
ومعهلوف.عاهه ُإجمال؛ ل'زمن'ا صفه والجمالة المنيا، 

1^.امظالنيام تقدم؛ي لأنه اكالث؛ وطك١ لأنهمالمامالقرد، ١^١^۵الأولواكأنيا حيكا >ْ( 



الواضحالنحو الثانوية |نيراسة ،سهاؤءة ا|،تهاج اسئلة 

الخلدالظام على ١  ٩٢٧لمة الثاني الدور 

تثلالخؤية؟ »كما تمييز حكم وما تجر؟ وض الامممهاب؟ |كم| تمييز تصب ض )١( 
لكر؛حالت>ا،.

ثمالمتكلم، ياء إلى مضافا مذكرسالما جمع قيها المتدأ يكون محؤيآ جملة كون  ٢٢)
الإعلالمن البمع هذا في حقل ما اشؤح 

]_الطدل[ام: الين أعرب )٣( 
الفجراننى اه أن وحننك سوسى ما صلى بماو نمسؤإني 

الطديلآ• الندي ساتة اين تول يالإيجاز إشرح  ٢٤١
نندةتميت حهئثتإحتى ئننة ندنتشت حليل من وكم 
نندهقابل، الأمر ني ثننه إذا حيله الدهر حادث من للفتى وما 
جدهاه ينعد م لإذا لمه عرة وحاكتثابا المرء منم أرى 

الخل.الجد: 

ماكظام على ١  ٩٢٧لمة الأول الدور 
مثللأجله، المستغاث حكم ييين يهء المستغاث في الأوجه من يجوز  ١٠اذكر)١( 

تاة؛أأأ.بجملة 
سجح.المنرس إلى مخ إن )٢( 

بالواو،الأحر م"تإ، مضارعا فعلا المابمة الجملة في الشرحل فعل بالواوعلى إععلف 

.Mi MXص\فى )ى . ٤٧٦ص£يإ-)١( 
يتويتي؛درصار•• مكان جادرم»مدر عرما: وخرما. داسها إن لصار؛ إني ملها. عا الواوبمب )٣( 

أن؛ ااا4 ان إليه. ومضاف ^١٢ I٠٠ حميك للخلف، الواو وحميك؛ صلة. والجملة ، وضول؛4 وفاعل فعل 
ومايحلنوان بااشأ4 جارومجرووملتان الصبر: على حمر. والجملة وفاعل، فعل اش: واسها. 

مصيرخراحميا•.تأؤيل م ءاوا< 
.VY،>-UYf_ (٤)



اا1انويةالو؛وا|،،ة |سه1يجة اصبماج ااس1ق م؛أ؛؛إمليما الحرالواضح 

المعطوض،المعض في الإعراب أوجه س يجوز محا ومحن اجوف• مضارعا فعلا جوابه وعلى 
الأحوال^،.سْ من حال كد ر الناصة الجمالة وممابة وجه، كن ي المب ذم مع 

منفيها حدث ما وين الجمع، يعد زنها ثم تكسير، ج،أع ١لكالمارت٠ اجمع )٣( 
وهي:أملى، إن الإعلال 

ئظءلْ،حل،لةر« ءعشة>م لأ 
الشل[]محن المتني: تول أعرب  ٢٤١

يوئبليس ما الأشياء من ولكن وهبنها علاك نغووا أن ولوجاز 
ادسط[]_ الئكست،: اين قول بإيجاز اشؤح  ٢٥)

المدربه يأتي ا مأحذر دمت ما ا أدركهلت أمورا يروم ي نث
غرصرهوالفي م-مام_لث، لكن مفرا الغنى كسب في ار0حالالئ< ليس 

القدمعلى  ١٩٢٨لمة القاني الدور 

حالةلكت مض الميتكة؟ أحواله قي مشيئة ياء انمتتوم الاسم ثنبإلى )١(كيم، 
٠عتدك من يمثال 

واجبالأولى في يكون بحيث ثلاث، جمل في عته مشغولا لقتل اجعل )٢٢ 
الأمييزص.جاثز الثالثة وش الرفع، واجب، الثانية وش المج،، 

•)٢( . ٣٣٠)ا(صوم 

صءأ.)٤( صء؟. )٣( 

.T،_> (ْ)

ومصوب،ناصب انيحووا; الشرط. نعل جاز؛ غيرجازم• شرط حرف لو؛ ملها• الواوبح—-اما )٦( 
جواماوالجملة ي،، وضول وفاعل فعل دبها؛ إف• ومضاف به مفعول علاك؛ فاعل• المؤول والْمير 

لسم؛تالامزحر• ما؛ محرمقدم. الأشياء؛ من امتيراك. حرف لكن؛ للعهلف، الواو؛ ولكن؛ الشرط• 
*ا.صالة ت يوهب 

.U\Y_')٨( صس. )٧( 



رامخدا )•ا(سا 

وعلىع الظنيُ من اقئالء وزن وعلى الأوولأ،، النمل من ا *نمل وزن على اسمآ صغ 
ماسم كث صع ثم الإعلال، من منها كث ني حدث ما ؤيتن اك1لثلم، من امشمووا وزن 

تامة.جملة 

الطييلء]_ ؛؛؛^؛ ٠١١قول )؛(أعرب 
نئملبنعمائه من لمن؛-اث حاسدا مات من التللم أهل وأظلم 

الطميلءلس الأسزت المن يافصار المح )٥( 
أحجماالذل موقف عن رجلا رأوا ؤإنما انش-اض، فيالث، لي؛ يقولون 

وصصاثنسمثالألماقدأرى إذامل:هاواط،س:
سد>ْأالطام على ١  ٩٢٧لمة الأول الدور 

.بمبملة:١٩ثل إليها؟ الإuءة محي التكلم ياء ضح يجب ْش )١( 
أنىر-هأنشىّ )0أءانس 

النسوة.نون إلى ثم المخامحلية، ياء مسندأإلى الماصية الأنمال هده من الأمر يشمل جئ 
انمكلم.ياء إلى الحالين ش ومعدي 

ًرامأ.)١< 

صءآ.( ٢١
T،_ (٣)

ومحرما،راسمها بات حاسا.أ: بات محر. من: وليه. مضاف الظالم: إف. ومضاد مثوا اهل: اظنم ( ٤١
منمتم. محعم راسمها ماض، ثعل بات؛ داحاّد.ا. متعلمان جارومجرور لمن؛ امن•■ صلة واJبمالة 

ءياتء-خر ت يتقالب اكعل. عتأرالق ت نماته 
ص.م ض لأم التاك الموال حذف )٥( 
صإ(ا.( ٦١

 )V( اكرامةالأوت،وايةأومنهج صا**ما
صا-«'او«ه-اه.( ٨١

صآ،'آولأهجاووراطالأ؛تاوابأ.)٩( 
ر.ا(صا'.'او،ْ-ا0.



الكا«ل[]_ الأول؛ الين واعرب الثجري، ثول اشؤح )٣( 
أحشاةا مرجوت لأزن نسما حمها التجارب أوفي لوأسي 
دنط-ا،الذي الشيء من أيدي بموته تكون ينثنه والشيء 

أئراهفاءا.أجدى: 

الخددرا،الظام على ١  ٩٢٧لمه القالي الدور 
 )١( U حبمبمل ثل الامال؟ ش وءتليأا ومء ين الفرق
لضميرشلرافع بالواو، معتل ممالع فعل على تشتمل جر محل، *ي جملة كون )٢( 
الضميرأم.هذا اثد ثم النموة، اجماءأ، 
الطؤيل[]من الممى؛ فول أعرب )٣( 

امأنكازأ ذيلا يدنالأذى زيدئ 

الذيالشماء أصناف المحل جني 

ادشل^]_ ت الحي تول بإيجاز اشرح )٤( 

مئوهمن يعتاده ا موصدق ءلئونه اءت مالمرء اء مإذا 
متللمالشلأ، من ليل في دأص؛ح قواف بمول م_أء_ت_يه رماذى 

القديم.اللام اّظة م نندم لأته الثاك الوال حذف )١( 
الJادصالأبمJ١دأ..نهج )٢( 
الر. julإرالرجال أشهن ص يدمرن سيان إر ننلرت )٣( 
حتىوعقوق لكنة كأنا؛ ثان. ضؤل لديدأ؛ إلي4ا وضاف ارل وضؤل و؛اءل فعل اقليا؛ اذى وجدنا )٤( 

نج؛ي؛للشتاء. صثة الدي؛ إله. وضاف مرحر منيا الشتاء؛ اصناف إليه. وضاف محومشوم النحل؛ 
محالة.





|اثازو|قافيو|و1،ة اسبماج اسئ1ة الخواراحح

اكاو.،رم عر  ١٩٢٧لمة ١^ \ض 

»ؤص.ءيز0؟ إلى سب دض المركب؟ صدر إلى نتب ض )١( 
المسطسالمآ«ع »ذُ\ جمعأ اجمعه نم رأيي"، النعل س التفضل اسم هات )٢( 

وسدْأآ،.البمع قل الإعلال عن ب حدث ما ؤين بالثكل، 
وشميوو\ووزنا مرة، صرنيا وزنا التصغير بعد زنها ثم الأتية، الكلمات صعر )٣( 
لص؛أخرى، 

بابرْ،تاب؛،، كب 

*حقي؛تام نله الكلام أن *ع دائما متصوبا نيها مارإلأا الختثى يكون جملة كون )٤( 
الطيلء]_ ام: المت، اعدب )٠( 

ذمامهُصئصاء الدنما ولوجعل نئعم سكرق بجانحؤ وليس 
الخفيف[زعن الآتٍين" التنين امح ^٦( 

اء؟وفاله يفن مقلوعدوي اء؟ أمي أننود أصديمي 
اءالمغ_رأو_يى ااانجد ْ__ا ر؛لكن محالة لا الحاد عكي 

.٦٩٣ (١)

(٢)

صلأمرمْآ.)٣( 

.-iXCjTV^, (٤)
ص¥مومْآ.)0( 

لااث.باحدأإلامديتآ.خلخأ.)٦( 
إل.ومضاف عماف شكرك؛ رجازر• ضول حق؛ ضيس■ لجاز• زاممء، اياء يجاز؛ عاض• فعل • يس  ٢٧)

الييا؛رالئاعلمتم. فعل، رينلاتعيق،•"بملت وصية لو؛ الواوللحال، ولو؛ ريي،• ام *تعم؛ 
إل.ومجهاف مجضاف فمجامجه؛ ثان. مجفمجول قضاء؛ يع. شول 



الواضحالحر الثانويةال3؛داسة سهاو؛ة اسبماة ا1ساة 

الخديدالظام على  ١٩٢٨لمنة الأول الدور 
ايكسروال)، ،، التوزأ وسكون الهمزة *أذايمتع فيها ستعمل التي المعاني اذم را، 

اكشل.التونأآ،اع ومكون الهمزة 
ااسبص:محان الآبت.ع الأمحات في الإعراب اكءاس •رانحح يتن )٢( 

عنديسماء يد من لث وكب 

اونهللة يلب كذكر ت
مئنع1والأرماح صالت صولة كم 

اثدام[]_ الأيادي م، كمحلك قفلا لها 
المنط[*جزرء لس نضر والزمان قللها في 

اللجساالجغقل حري والنصريخفق 
البسيط[زمن 

)مأ(مةاتاأ،-مقاةص.

فيحدث ما وسن مهما، واحدة كلأ زن ثم السابقتين، الكلمتين من كل فعل اذكر 
الكوتنسالإس

]سالشل[)؟(أءربالستالآتي: 
حالدرا■،أنك بالدنيا لهثئت لو ما الأعمار  ٥٠^،

مجالدراطنالأس)١( 
.تهجاووراّةالأبمس)٢( 

.m_. (٣)

(٤)

(<>)

رفاملثعل حؤيته; شرط• لو؛ به. ممعول ما؛ ينهت. متعلق الأءم1ر؛ من ُئاءل. تعل نهبت؛ )٦( 
ورازرجر، الياءحرف حالل•؛ انك فامل■ رنائب وفل رلور، جداب ني اللام الينيا؛ لهتثت ومفعول. 
بالا».مجرور المؤول والممير ومحرما، واممها 



الصبفأافي)|سة شهاؤإة امتجاؤ إهظة اؤعخوا الواضح الحر 

ايديدصالطام على ١  ٩٢٨لسة الثاني الدور 
^.J_lمع ءما*، مها نمل ام انماتي اذم )١( 
ومرة، مسي يتعت مرة متعوت ¥الم محونث جمع قيها المفعول فعلية جملة كون )٢( 

اممٍةلأ،.بجملة 
الآت؛ة:المحل ش أءرب»س )٤( 

جعتارص؟كيف اصمتال*"،؟ كف ٢؟ أنتار يف 

اسءزس ام؛ المت أيوب )٠( 
٠الودهاأالنفوس في لهلغا كأنك نهجة كل من الود مكان ملكت 

الدورالأوللملةبم؟بما
لإ،.العال؟ ذم واسير الإراء ش بمتع ض )١( 
واذمبالشكل، الضهل هع التصغير، بعد إليها انج، ثم الأتية، الكالمايت، صعر )٢( 

٠دهي الأصباب، 

المقرر.م لس لأته الثالث الموال حديا )١( 
 )٢( •U_ ادأ,اليراّة مهج ثم ، ١Jالأبم
اخلائين.اكلمدات كايأت )٣( 
/بمة.احلامحن سوات كاثأت )٤( 
•قدم.خر رْ( 
موم.اراصحا< خر )٦( 
حاو.)٧( 

إليه.عضاف مهجة؛ واعالك<ت،ا. عتعالق كل ،ى إليه. وعفاف يه وعنعول رياصل ثعل الودت محكان عالكت )٨( 
محر'كأن'قالويها؛ الكاف. محن حال يمحذوف ت.تعلق التقوس يي تعيتز• لملما' واممها. كان ت كأنك 

إا؛4.وعفاف 

.U'T_ (٩)

)•ا(ص'اا-ا'وس.

)اا(ص'آآُسمأ•.

)آا(ص،ه1وص.



الواضحايحو ا1تانويةالو؛و1ا،،ة شهاو؛ة اسظة 

عرائسهمحمود الث، ء_ت_تلعل 

مسستييجئن أن خاش أن—ا ا وم

الضط•ع كليهما، زن ثم المفعول، واسم المكان، اسم ْحاد'ا الفعل من عات )٣( 
ُاككلله.

الآتة:الجمالة ش الذكور جمامة مخاطا الثى إلى الإشارة اسم >ل )٤( 
شكلهارىبديع الززئاء البمضة تمم، 

تيأش فتما الإعراب س ۴، وٌر؛ع ومعمولاتها المشتمة الصفات انولع ين )ْ( 
٢حأبماب؟ر منك أمالت، الذي ودون بيننا الخينر ئرقع ان نانص دة-را 

العلؤيلء

ايط[]_ بالعلل الأجسام صحت فربما 
الا،هنآهبه تجيء ثن ما رامت، ولا 

ل"-نالطدبملأ

انمورموغةا،'اا،ا
ممرْ،.الجمع؟ )ا(ك؛فشو_،إراتجعواسم 

ذكرمع الإءراب، من بعدها الذي الاسم موح وما الأتية؟ الجمل في ءإذاء نؤع ما )٢( 
الأساب،؟

يانهال^أداب إلا تنفثها لا الأمم فإذا ننلدثه )أ( 
همتالخااث،مسمإذاتجسالأ؛ل، 

٧^٨٢.محن، الكلام إذا )ج( 

صآآويمآوسم"اوه•؛.)١( 
)٢(

صسوح)٣( 

صسوح)٤( 

ه\•.)ْ( 

مسدآ.والأمم للمفاجآة، هتا إذا )٦( 
 )٧(.r^ص٩

صبمإ'آ.)٨( 



اات|ذويةااربمو|سة ة سهاؤ؛ اهتجاج إر،|ئ1ة ااراءدح اكم 

حدثؤإذا ،، اائعلة|ُ وزن على ءدءأ| ومن نزن على |قاماا من صغ )٣( 
فاشرحه.إعلال 

ناصرة.أزهارها حديقئ دحالت )٤( 
الأحرىعلى إحدااهما ندت ؤإذا ؟ الاُةةر المارة الأحيرين؛ي الكلمتين إعراب ما 

؟٢٤١ساإءرايه٠ا
،.؛*Ja' بجملة متعوت اكب واجب د-ءإلأاا تش م على مممل جملة كون )٠( 

١٩٣٠لسة الأول الدور 
الأمحن؛الوالتن عن أجب 

إلىانب ثم ، *محل* لزن على اشاق• ومن ، اممعلة• وزن على اتنىا من صغ )١( 
•البب وذكر الضمط مع الصسغسن كلتا 

الضلءأس ٠ مرجرأ إعراثآ ؟^، ٢١الين أمرب )٢، 
وصديقأخ نه منل يم لإذا افع نبلسى مال الإن يني خل

*الأمة الأمثلة من ّؤااين عن أحب 
منمنهما لكت حدث U وعض الئمئرةالآتة، الأساء من اّم اذكرمكثركز )١( 

التصغرIبسب التمر 

نحه.س-محل
علىمنصوب متلوباسم لمستدأ '؛صرآ الأتية الجمل من جمالة اجعل )٢( 

الاختصاص:

ب4.العابين أيدي على ونضرب الأمن نحغظ •٠• )ا( 

)١(

صأؤ)٢( 

صفةوالجملة حير، ت ناصرة إل؛4. ومضاف متدأ ازمارها )٣( 
فاعلارءآزهارما، لءحاوأوقة،، مسيا نعتا التاصر؛ا تعرب أن لك يكون 'ازمارهاء على ءتاصرهء عئدتقديم )٤( 

و»تاصرْأ.

جيمها٠طال شجرة الأشجارإلا سالمت )٥( 



القطن.مم لألحص نتألم •■• )ب( 
الامتحان.تيجة نتتنلر )ج•(... 

جملةوضعه،ي مسول، اسم •تهءّا كث من صغ ثم للمجهول، الأسن النعلين ابن )٣( 
مفل>ة؛

نان-احضل

ضيرء.فاه ئللم من )أ( )٤( 
؟oJtliمن )ب( 

مودتلث،.بمون من صديق كن )ج-( 

بجان*ع الإعراب، من واذكرمحلها ُسا، ُعتى السامة الأمثال من مثال كث في بتن 
السب.

١٩٣٠لمه الثاني الدور 
تالأنين السؤالض عن اجب 

رقتك.رقئته إن الوؤلن 

إجابة؟لكت علل عليهاوإزا؟ فدمت سربهاإن وكيف الوًلن؟ كلمة مرب تمف )١( 

الوافر[لس موجزأت إعرابا الأني الين أعرب رمأ، 
ابمتالجاني رفق؛الإن فعليهم المولى ا أيهئريق 
■الأنة الأمثلة من مزالين عن أجب 

ك3إلمح، انسب ثم ءئثالء، وزن على ٥^١٠ ومن ٠سالاا، وزن على *دصؤ، من صغ )١( 
الأحرى.ش يجوز ولا اكب س إحداهما في يجوز  ١٠وبين محسغة، 

حطأف.تدارق المخش أيها )٢( 

هداتك.إلى محتاج - الميطئ أيها - ش 



ا1ثانويةالو؛)|سة شهاؤإة اهتبماة ا1سرة م؛؛ؤؤوك الواضح افم 

تراهأتهما وفي هوالمتكلم؟ المخطئ أن ترى السابقين المثالين من مثال أي ني 
مخاتلآ؟

السب.ذكر مع المثالين م، الإعراب من ءاي* محل محن 

متهما•كن مض ومحن صرالجازمة الشرط أديان من لأدامحن مثل )٣( 
المب.ذكر مغ كث.فها؟ عين محيط فكيف ،كان، أساء [لأتيأ الكلمات )٤( 

•قتلفنل ضهل *هثط 

الصائحاتسغنته الذي ه الحند 

T ۴ T











\س[الواضح)_ الخد اليضووا<وينات إجابات 

|هصًً|حام 

ظحتلما ظغلما

تمحل ص

٢٣١دم محيص 
ي الكلمة

ند نديي

محدق خسدق

سر

فء بءمك

زيل ظ
ثزكب ثؤتكب

بذي ثنمحع
مثمس

«-<

ءيُير

رش محش
•ذر

ص

)٤(رقم لمحريى 

اسملكل ثكبرأ يكون أن يمكن ما  الأم
حتن-حنن *ًُ

حتل_حتل_حنل ثئ!ا

ءلم-ءأم قثم
تد-محد-مد بنيل

تحروعنر-صر—  ع_م
بءر

مم-ثكتم_تكنم ص
)٥(قم يّ 

صرثوزنا وزنها  تصغيرناوزنآ زرنها  الكلمة

أمحيل ئثثما أحيمد

محل محل عشّس



اا1ابمضوضينات إجابات الخايءارامحي الخواراضح 

قط
ستى

سعا
بيتس

س.

أمحل ك\ أجمل
محل محل تم
محيل نمط محمحر
نمط

ب77و(
«ثصءا صميع

محل محل ممب
ثئ.*.ا كا ممرب

محل سعا
بتكس ثسب

يقم)٦(اصريك لإ(جالآ 
يزء)محل(:ض اساءمحئرة يتل 

جمل.صيب، كبب، سمر، نلتم، جيل، 
رسل(:وو}ا محلى محقرة أساء سئت 

كثب•متق، مشزل، جمفر، كتب، مثهم، 
)٧(رقم اصريك ُاجالآ 

التصغّرةصغت4  تصغره الاسم
ئتيالة دئترة رمرة

؛عّعصا أميال اقوال
ثععا محرب جورب

ئعععا سلمان

تعها
٢٣٠)

ُ
ّءمع منعم

قععا
٧٢٣٠ عاندتا0 عدنان

نملة و«ياإة ثملة
ء

ئمِعّا
٧٢٣٠ رمحق نبق

ء

تعمعا
٧٣٣٠ أحيمال أحمال

المر اشيزى الفغرى



^٥١رامحه ١^ الم التؤضوإجابات 

)٨(لقم ص 'إجاة 
السيت التصغيرةصيغت4  تصغيره الأمم

يهويمغرعررام؛ لأنه 
)شبل(،ولأبجإراءاف.

٠٠

مني محي رنيي

موبم-مءر^٠؛ ٧٥
)نمل(،ولأ:طرإليالآف

الزانيين.والنون 

نشلأن محان رعقران

علىتفقر نهو لأتمزطم؛ 
دلاتطرإرألف)نمل(، 

الممدودةالتآمث 

ثتيلأء محرطء كمياء

علينقر نهو لآثمنطءتي؛ 
)كبل<،ولأ:طرإليالمء

المقيئة.

سعاّ مقري

مديفعدملى٥^^؛ 
>كل(،ولأن>لرك

المدرية.التأنيث 

سعلأء محتفتاء حئساء

اؤ4و،توءرلياعي لأل 
دلأي؛ظرإرتاءرمحل(، 

التأنيث.

سعلة ثنتبلزة سث]نة

علمدبمي. لأتمدباءيأ 
>كل(،ولأممدإلام

الراثدمحن*والتين 

قتيلان ئ؛نتلان ممان

ثُاءتياثهوينقرضلأل 
رسخل،،دلأبج.إل'اء

التأنيث.

سعلة
-ًُء 

٠عععثء  غتترة



ت0ووناتإجابات رامحيالخوالواضح 

يقم)٩(ام>يى جًُإجام 
زرنه تصغيره منتجريده 

النواناد

وزنه تصغيره الأمم

محل محب دب قتثيلأن «نيوان نئربان

محل مح5، ثرق سعا
—ت؛ءرا ثثم,مح

محل حسين حنن محر حهسم_، حض

محل عتيت ف محمءِ
عيه عثتي

محل ينئي يذد ئتتلأن دنئدان

.محل ئديب هدب ميلأء هتيدياء هقJتاء

(١٠)لقم اصريير إجام 

عليهامصغرة أسماء  التصغيرأوزان 
ماله سعلة

مميتان سيلان

محبرى سعا

ناليمان ملأن

عتية ملة

محتراء نملأء

نتبجري سعا"
-'ي

محمناء سيلأء

(١١يقم)ص ' ٠٦
بماءالتأيث:تخم،ة أساءثلايأالأصول ثلاثة محغم 
صيرة,نملة، ئميرة، 

تالممدودة يالألف مختومة الأصول ثلاثة اصماء تصغيرثلاثة 
٠وريق1ء عئيراء، حميراء، 

الزالدسن:رالون بالألف عختومة الأصول اساءثلاثة محمرثلاثة 
عميرانءشمان، عاويتان، 



اهايءارامحي ١^ الم ;٧٩٢'|اتربمغيوتْرونات إجابات 

(١٢رقم)اصريى 

صغرها الإعلالمن قيها حدث ما  الكلمة

٠٧ التاوانقتحمانالهاإثمين الواو، تمآكت> رعوية(، أصلها:  عادة

سمقظ واوأثملتت سدصم؛ مقرئة الٍاءساكة ونمى أصلهات)م؛بمل(،  ئوتظ

جمرة ياء.ثقلتن سدكر؛ مغردة الواوماكة ونحى أصلهات)جوزة(،  جرة

دؤثمأن ياء*قلتن سدكر؛ مقرئة الواوماكة ونحت، )دومة(، أصثها:  ديتة

حؤيلت ثقلمىألها.نلهأ؛ وانة؛؛حما نيركنالواو، أصلهات)حولة(،  خالة

(١١٢رقم)اصرين ُإجالآ 
معذكراوثسّا، فاسةشلإئهاسحمثالأالوءالم4  مغيره الأمم

آخرحرف عن متتلة لسى لألها واوأ الواوئتى  ص تردق
عندالتمشرأصلها ردإل واو، عن مقالة ألف الثال الحرف  ثؤيمة تا٠ة

حرفTحنعن مقالة لمت لألها واوا الواونقى  ستد موهد

التمغر.عئد إرأصلها  iyالواو، ياءأصلها الثال الحرف  جيثو؛ جرة

آخرحرف عن مقلت ياءلألهالمت الياءنقى  مءءمء

لمحه لمحة

محيالصغر.ردإرأصلها واو، عن ياءمقالة الثال الحرف  محن محزان

الواوحى من المتآنالة يإيقاءالياء )ءٍ؛د( على شدتصغيره 
)عود(يصغر نكى 

علمي عيد

(١٤)رقم اصرين ظْإجام 
الصغرأحدثه ما  مغيره الأمم

فلايئئلرهديتاءالهأسث،؛ مختوم الأصول ثلال الأم 
الصغرإرالتاء

؛٠ص م 

محيالصغرردهاإليها يج، ياء، عن مقالة الق، الثال الحرف  عييسا عاب

الصغير.واوأئ،و قله زائديجت الثال الحرف  خؤممد خالد

ياءالراسة الألف، تلم؛، ع مر'قتيؤيل' يصغر خماسي الأمم 
المحغر٠ئد 

ء

جميبتر جمار



اتؤشوتْؤينات إجابات الخايءارامحه الخوالواضح 

واواصداشتم.همزة ص المقلة التاية الألف قلت  أنثياي آداب

واوأعنداششرتل، زانييجب الثاني المرق  محيل قاتل
مندإليها ردها  U>IJواو، عن •سنية الق الثا؛ى الخرف 

التمقير
محم خام

(١٥)رض رصديك ُلآإجابة 
ممرهُُ. . الممضيلاسم  النمل

أؤيخد آخذ أحد

أنفس آنس أقس
آؤسم، اتق أست

أدمج ?ج أبج
أنتف انف أنث

أيثيل آنل ض
(١٦يقم)اصزيك صًُإجام 

■ ممره الفاعلاسم  النمل

محرس ءدس حرس

محل قاثل تال

محة ئا0 ص

محب'( خادم حدم

محبض نايض نهص

محمد ثاهد مهد

ُُبم واجد يجئ

(١٧رقم)اصريك أْإجالآ 
مجنديينئي دصاذحنئنض حفمني يمشى يؤيرْ نرك 

ىاءةالآن'ءانىصسمءشمحسهم 







اكالث(رامحي الواضح ادم تْ)؛1اذنإجابات 

التاء،،تاوءت4 وموتلاش، مجازى، ُؤنث الأصم 
إلها.ذجبردم1 الواو، ث1يةام1نا والألف 

محدأ ناد

التاء،ةنلأحةه وهوثلاي، مجازى، مزنث الاّم 
إلها.ردها نجمه الواو، أصلها ثاية والألف 

مؤمه تاق

التاء،ثدءت4 وهوتلاش، مجازى، موئث الأمم 
الواوياءشسْ ملس، واو، منه الثالث والحرف 

.ال؛اء ي الياء وثدغم التمغير، 

ه ذلي

)٤(يقم ا/تميفي مس 
الخلأئ:س ايلأم،رتمأحالة ثلاثة )١( 

امل-ئءاو_سر
تمحاءئ،،ا 

ئميرة- ^؛ ٤٥- أم!؛ 
1دلأءة:س ■محاية ثلاثة  tj\pyثلاثة.رتمات )٢( 

فس-ءس-يذر
تصازمء1 

تديرةس ستسة ء منسط 

)٥(رقم ره>يدا ُلآُإجابة 
ثصغيره الاسم
وسئمه نتة

لجمة %
يس اتن

نتى انم
وصبمة صمد

ندية ند

اءي أخ
ءءم
ث4 ست

ت



التؤعضيوْرونات إجابات اكالت(رامحي الخوالواضح 

رض)٦(ص ي 
تيزن)ث( مش •،محام يق 

تصوومو\ 

)٧(رقم 'لأنح>ين إهابة 

٠زئة س سة ثقة.  ٠عادة ٠  ٠صلة ييه.٠ ٠ 
وصلة.- وسه - وءبمة - وثيتة - وسمة - وهنة 

اليان تصغيره الجمع

كئولضج٠عتالة؛ لأن  أحتزتة أحزمه

لفئكثنعر تلة؛ جع لأل  اتيهلر ا،أئلر

ثدؤر^٠ داة ولأنه ثصمثمدْ، كثرة؛ جع لأنه 
عالما iifjyAجع جمع عام عم 

ثثات ثب

لقثلهكئر تلة؛ جع لأك  جنيرة جنية

«ؤئثاثفرص ولأن ذذrةرثنرد٠، كثرة، جمع لأنه 
١٠مؤنث جع جع  ٠لما ٠ 

صؤترات صور

لنثلهمضغو تلة؛ جع لأنه  تثة طتأ
مدؤرعلى داث ولأئه ةصئرنفرد0، كثرة، جع لأنه 

.لما ١٠٠*يكر جع جى ، ٢١٠
دجبمون رجال

وهوولأزتنرص، فنقر،نقرس، كثرة، جع لأنه 
.سالما «ؤئثا جع جع ، ■<ؤئث 'كاتة* 

كوتإت كوايب

علىولأئهداق ، ثصعرتقرئه كثرة، جع لأنه 
.لما ١٠٠*ونث جع جع عاقل، غم مؤنث 

صثات صون

مدئرعر داق ولأئه تقرئه، تمم ، ممرة جع لأنه 
.صالما مؤسثا جع جبع عام غم 

تيمات ٠ء> 
سويا

)٨(يقم اصريك ُ'جابا؟ 
تمغيركلجمع عرجمع جمعه  الاسم

صا<صات صثور صنر
ئمحلأت أشكال قض

صغاب
•



mmالاتؤشوتْرينات إجابات 
رايةالنحوالواضح صسلآأ

أنمحقأ ايطة رباط

صوتوت1ت صوادق صادثة

ثليميدرن محيتلا  المد

رقم)٩(ص مجوا< 
معيره جمعحمعه 

تكسرللقئة
تصغره جمعجمعه 

للكثرْتكسسر 
الأمم

انمي أنمى منان موص آمس
س

آنئاف أنياف ئتفات صيوف تنف

أمحق أف ثلثان كلاب كف

أمحير أم تمتنارئ< سوئ ئير
أمحبر أقفر شن'\ت كرد ممر

أمحير أبجر ١^٠^ محدد نجر

(١٠)رقم اص>يك 
تصغره محالماجمعا جمعه  الأمم

فنتطمات تاطمات ئٍلأة

صؤيلغون صالحون صايع
ثنيهمرن مئون ١٠ ئامم

محلجا نالثيات تك

مهديان ثهذيات ثهذة

ختٍناواى محناوات حتاء

عتيرون غترون ُ-

عمر

رنيئون م رام

(١١يقم)اص>يفي مس 
_<<ثكسر جمهمع ثلاثئ ( ١ ر 

•اّيم ابمد- - أتلام 



0تاآشودْ)ونات إجابات رامحيالخدالواضح 

أمسيهم٠ أسحر I أتيلأم ت صغيرها 
لألكمءتمير جمهمع ثلاتق )٢( 

ثناب- جثال - محواحر 
ثؤيبون. جتلأت — مؤيحرات صغيرها؛ 

)ما(ثلأقضعسثدثر:
حايوون. ناهعون - سائم)، 

حؤنيدون- ميهمون - سؤيحون مغيرها؛ 

)،(ثلأهجمعسس:
.ءالماتما(ران - نتلنات 

ميلماتممرات. - ثنتلمات صغيرها؛ 

(١٢)يقم ص ^،_ 

تصغيره فيهحدث الذي الإعلال  الأمم

ص النا.فقلت محاقالها؛ وانفتح الياء، ت1مكت ، )ئزى( اصلها؛  ندى

يدي ألقا.فقلت مانالها؛ وانفتح الياء، ت<مكت ، )ردى( آصالها؛  يدي

ء-َ ُ 

دحه ألنا.فئلت نالها؛ ما وانفتح الياء، ت1مكت )رحى(، أصالها؛  دش
جدي ألفا.فقلت ئلها؛ ما وانفتح الواو، ئحركت رجدو(، أصالها؛  جدا

هوي ألفا.(قلت قالها؛ ما وانفتح الياء، ئحركت ، )قوى( أمالهات  هوى

شدى ألفا.(قلت يلها؛  ١٠وانفتح الواو، تحركت )ثدو(، أصلها؛  ثئ(

(١١٢)دهم اصديى 'اجام 
إعلالمن فيه حدث ما  تصغره الأمم

كلمةالواووالياءش اجتمعت ، )رصتوة( أصلها؛ 
الواوياء،(ملت متهمامحاكن والثايق واحدة، 

الياء.الياءش وأدغمت 

رضيه رصأ

فيهاإدغام.حدث ءاىوزن)(؛يل(،  ندي ثدي

إدغام.فيها حدث )نمل(، وزن على  ثدي قدي





|1تاآوغ|ووتْ)ينات إجابات \_iس ص الحر 

كلمةالواووالياءي اجتمعت، )حلتوان(، اصئهات 
دا'حد؟،داثاصءعاسام،محتالواديا؛،

.الياء الياءم واذغنت 

.تموان حلوان

اج؛ستالوادداداءمسرينتود(، أمنحات 
الواوياء،قملمت ساكن، والثايقمنهما واحية، 

انء.^٠ ٠٧١واذغت 

ءصُ 

جسير يثور

. دنيصة دذصة

. ئيثكة قوكة

(١٦)يقهر|م>يك صْ|جالآ 
الإءلألمن ب حدث ما  ماور0 الاسم

ضبمبأ ( ٠٠٠١١)حريرعئة الكلمة م الث١لث٠ ادمن|« 
المحير.يا. م، وإدءامت ياء، 

•عم* حقان

كلمةالواووالياءم اجممعث، أصلهات)منيود(، 
،٠مل٠تsالواوي١٠ماكن، متهما والئايق واحدة، 

الياءمرالياء.وأذغنت 

تنيل تراد

اوءرفاستيالكلةحرفئةم(أس
الصغير.وإئءائتفييا. ، ٤١٥٥٠

ننج يراج

كلمةاجتم،وأتاالواووالياءم )ممول(، املهات 
واحار.؟،والئاضضهعاطكن،شت،اراٌياة،

الياء.الياء*ي وأئءنت، 

محتل مجال

فجنا)الم.،(؛ علة حرف، مرالكلمة الثالث، الحرمح 
ياءالصغير.م ُإدغامت ياء، قثت 

شني م

(١٧يقم)|اتميك م|جام 
معيره الاسم

ءت خذ

قي محك



0تتيضوضيات 

قم ئمحم
أتئة أمحئة

*تمدهجة حديجة

ثتثا
س جيل

الخايءارامحه ما»دح النم 

(١٨لقم)امريك 'إجاة 
تكأثئ المصغرالأمم 

جديد جديد

حسود ضتد

ينال رنتي

مرة
•

(١٩يقم)ص '،_ 
ال بالشكلالضأْل مع ممغيره  الأمم

ئهوبمئدءرُكل*^١ ٣١ محر بمن

ياءالتمشرالياءم أئءمت« )لخل(، عروزن  بمص محن

)نمل(اثهوبمئرعلى ثلاي امم  ئنثف
اشتيرياء الياءم ادغمت )لخل(، رزن عالي  قنبما

واوا.الألف قلت )لخيل(، ورن على  أنئجر آجد
الصغيرياء م الياء ادغمت )لخل(ه وزن مالي  أ-م أمحي

()٠٢رقم اص>يدا لآًإجالآ 
هقغورأ؛اصماءثلأ؛ةن ثلاثة )١( 

ءمأ-دش-سى.
ءمتي_ش،يتي_سي.

الق:ثامحا سثلأ،ئ )٢( 
•جمان - ثئاب - جهاد 

جهبم-محب-جمين•محيريا؛ 



اصضولؤينات JجاJا،تK_\ r)_ اراضح الخر 

وار:لامحا ئاب أساء ثلاه )٣( 
•عجوو - حول - عجوز 

•ءج؛ز-حنبم-تجل تحشرها: 
ياء:لامحا زلاث أساء ثلاثة )٤( 
نعد— ممر ٠ نقير 

.'كثر-نعدقمر نحغ؛ئها: 

(٢١١رقم 1ص>يا؛ا لإأج1لآ 
لهوأبندجه أحدت 

منهوالأنتود ممرأ 
انليبءس الشيندم ام ين

الأسان:لهمح 
شددالرجل ملح يكون وهكدا اللهووالعيث، من نوعا لكافور مدحي لقدكان الأول: الييت 

الحمق.

ممر.يرحرعن عالم عندما ؛الدمؤع كايورأمغرورتأءيتا0 تركت لق،. الئاتي: الين 
تلمن وكان الأيل، ني الرحيل أزمعت إذ السلوك العبد هدا عس غفل لقد الثالث: المن 

والجل.والفطانأ الباهة عن غافلا 

حليما ييلأحنثز نفالم، 
مذه؛—ألمحقوس جداي 
ال،، عنثنلأ ام نيمد 

اضمرمن الغرض  علىصاتير0 تنس، 

ظنهاص الحم، الصور؟ 
تكثره المصغرالاسم 

اكءةير* ربامذ؛الاسم  الأحنث، الأُمحق

)لتحتير دباعذامويضمالاسم 
ءام،امح؟ل،••

الأنود !لأنود

اكحقير. فهوبممالأممنامي؛ 
والألفاانمملأ^ على 

عندواوأ ئمالن، الزانية 
التصعير٠

الخادم المحدم





ؤفستْئينات لجاية الخالءارامحه الحرالواضح 

؛٢١رم ®ً,ساه>ّه 
أممت؛إلى شمة أسماء أيسة 

حلي•كدش، بمري، 
إرصناعات؛أسماءتتنؤة ار0ة 

ئدرري.خزنت، دجاجي، جزعري، 
إرصمات:تثثؤية اسما. أيسة 
أمودي.ظةتي4 علمي، أشي، 

)٤(يقم ا1مح>يك 
تتسا مما المئتوب مها جم؛؛كون ثلاث )١٢ 

.\ص\سئيسجديء. أهد الدوى -الطل 
■ذكاؤْ متري حوك أ- 
محرأتثقا:الاضوث فها جمل؛كون ثلاث )٢( 
أمها.شامة هتي - • عث حةٍةي الرجل ذا ه- 
ءكئ0.صاعي الد خ- 

)م(،لأثصكوننياصثخلأض
-ن«؛حاللاو_،مائاداد0.محت. إعلاما الرجل جل ا- 
.لون4 ذمثا ١لaلائر أيت ر- 

(٥١رم مظةاهر،ه 
إلمهآلنب  بالأّ

نابمي ثابغة

بماري بخار؟

جمانحت يتانة

تلاغت تلاعة

الإّك؛ل.رى الإصكناJريت

ذنلي
جيي ٠٠^

ص حظاة



اكايءارامحي الخوالواضح 0شموْرونات إجابة 

رمم)٦(اصديك ُاجاة 
المنور|ا إلهالمسوي 

فاطتأ قاطثي
محقت محيس
الغبمان المم
ء؛تان محاس
نشرق نثرمح<

انثلوائة أنقوايت
يئة ؛قي
بجامة بماثي

امريك)قم)٧(مس 
المؤنث؛ار للمدكر شهميأ يكون ان بح مبط 

•مي-رمإتي-محي-دذدى-ص 
اقمنانمحونمأسُ:

ءذئاتي-دئفى•
للمؤنث؛شهميا يكون أن قنين ما 

بفري•

)٨(رهم امرييآ إجابة 

يالتاءت*وتث إلى ارسأأساءشو؛ة ر١( 
القامء.القاهري: 
الكريأ.الكوتي:

دمْ•3^؛ 
يئة.٠^!؛ 

\هم إلى شؤة ء أمما أؤبمة )٢( 
عمد.ت معياري 



_liUوْوونات إجابة التايءارامحي الواضح ادم 

حاتم.حاتمي: 
ذْب.ذمي: 

)٩(رقم صين مجاة' 
اشإل< الاسم

ئلوي تلا

حلأي-حلموي غلقا

وصري رصا

نخوى تخا

يثري مراة

بماري بخارى

نني-تنتوي نغى

همنءس رسا

ممتكئ ءمصظئ 

مثكوي مئكأة

بمري-بردي بمري

تلغوي ظنا

حلوي-حلوري_حلواوي حلدى
ئوي

محوي نجاة

اذمحس إذفا

غثدي محاة

ءنري_ءئوي غددي







اكايتء(رامحه الراحح النحر الشموْرينات إجابق 

(١٦١دهم |صديفي صًإجاة 
اش4إل مهالقائل ام  الفتل

نامح-تاءدي ناع نض

مئثرى تشتر اقترى

ننثرصى ننثرض انثزصى

غائي غاد غد

ءادي_ءائوي غاد غدي

(١٧رقم)||محريفي لإ.س 
دادأ■ياصا قلب يجوز امماءتئقوصة إرثلاثة اكب ر١( 

القاضتي.اكاضري.القاصي: 
اواءتي_اواءوي.الماص: 
■المارري — اناري الماري: 

يالها:يجوزحيف اسماءتئقوصة ثلاثة إلى الئتب )٢( 
امحاديت)الهاديأداهئدى(•

ازمحري(.>،^ ٠٧١)ازض: 
الخاش:)الخاكتارالخاثوى(.

(١٨)رهم له>يفي مأجاة 
إليهالنسا  الاسم

اوققاويقصائ  قماء

حقرادي حضراء

ا»لأدياد1ملأمح إ.لأء

تدادي نداء

٠١^

جداليجداهيراد  حذاء



السموْرأ1ات إجابة الواضح)_الخد 

(١٩)دم اصديك 

إلاكب  هءء
موم الأب

صئري-صموي صئرى اصعر

ذمرادي أثئر

نئطاء أقنط

مدادي مداء أك

()٠٢رقم أمديك مس 
الصغةإلى اك  إعلالمن نه حدث ما  مهوزن،فئال؛؛ على  النمل

تئاتيأوتئاوي الياءتطرفت رمشاي(، ت أصلها 
همزة.ثملت زانية؛ الق يعان 

مئ١ء نثى

أوئثاوىسار  الياءقجمك )نثاى(، أصلهات 
همزة.ثملين زائدة؛ سدأف 

ساء ئجي

وص . راء قدا

دئ١مح -
رئاء زثأ

()١٢رقم امديك مس 
إليهالت  مضيره الشمل

امحامح ١^٠١ اجترا

إظتائ إهاء انمأ

اتءلألإ< اعتلأء اتلأ

إنيامح ٠١٩٠^ أذجا

)٢٢(رقم أمديك 

اش4إليو القيامحيمضيره  الفنل

أدعداديعواقت  عواء عدى

أوحداديحداهي  حداء يدا



^١٥١ص الحدالواضح النسبوْوونات إجابة 

(٢٣يقم)اص>يفي 

تممرثهمانتدوئين انتين إلى ائثب ر١( 
•سمراوي ت محمرام 

•أصل م تقية همرثهما تندوض انتتن إلى التثب )٢( 
إقصاودعاوى.دعا،،: 

-و..
إليهافثّا  الاسم

عتري نجت
محوت محم

محي محس
شامحي شامح|

ذثوي دئ

جمدي
م
حيه

ص مي
i'SiJi

الئثري الض

تنوي mم
محمط

الإ-كممدي الإّكممرة

امحي المحة

نغوى نمحر



اهايءارامحي الواضح الخم 

النندمح! التنوين

النرى التنئت

النسبضينات إجابة 

يقم)٥٢(|ص>يفي مس 
!لبهالن1ن، علىوزن8ءمل6ت الثنل

تنوي نحت ض
نحتوى تحي نحى

غدوي غدي غدا

دصوي لصي ركى

(٢٦)يقم اصويك 

\ذئب\وم متهالمفعول اسم  النمل

نجزي نجزي جدى

نتفئ قش
تنوي تنوي ئدى

ننقى نش

(٢٧)رقم اصرين ُاجاة 
المصعرإلى \ذئنث  متئعرْ الأمم

قم ١^ ثكوى

جيدي جدي جذي

ي
ءم
دب ذغوة

.س
حموي حصاة

(٢٨)يقم امرص 

المعر)لى آلننث  مشعره الأمم

رزئ ءض ءذ.ز

محلي محل غيول



اكايءاص الواضح افم  محبمم< اكسءت0رونات إجاد 

دع وطآ رتالأ

ممن ممة شّة

يمم)٩٢(اصريك ُس 
إلاكب  توزن؛_)(" على  النمل

نبجي نبمى ن١ص

حمد جاد

تنلءء مطر ماد

صقت صيق صاق

مح• شنق ماق

()٠٣رمم اصريك أجابة 

وثكيرْرمم ثذ تقعر ولى اشب فى الضق  مضغرهر إر الست  ؛ءُِ ُ 
مصعره الأمم

علىأردي، مود• ^٤^٠ إلى الثب عند 
يزنسر رردي،؛ أثا رسلي(، يزن 

رئتك(

ردي ري رى

علىرندوى، مود' حؤوه إلى الئب عند 
يزنقتر )ئدوي،؛ أثا رقتك(، درن 

رئتك(

ندوي ندي ندى

على)ثدوى( مول؛ محكيره إلى اكب عتل 
يزنقتلى )شددي،؛ أثا رقتلي(، وزن 

>ئةلتي(

ئدوى ثدي مد)

والمصعر.المكثر ين ثرق لا  نردي نري ثرى

(يمم)١٢اصريك 

حزمن؛تئد نقدية ياء 4خمتٍن اصتتن إلى التتب ( ١ ) 

SU' *■،ريوي

)نردي،•ت نري 





الظو،ءأرامحي النحوالواضح اكسوْرونات إجابة 

الثل1ر0.الضمن الريع رءلأأة *ريؤع خر•مدم *لنفي: 
فيالئم ملي ضمتربي • ورالهاء( ا الئل1هر0 الضمة الرم وعلامة موضع مؤخر بدا راتت 

إلر.مضاف جن ؛ ١٠٠٠
الذلاعر0.القمة الريع وعلامة مريؤع مقدم خر • *ادييه 
*يالفم على بي ضمير و)الهاء(ت الذلاهر0، الضمة الريع وعلامة مرفؤع *وخر بدا اءتاد٠ت 

.إو4 مضاف جن محت 
إلتهالمتسوت  مئسوتحال١ 

عيب مؤ
*لنقة

قايس *1رمنة



الشبد0)ينات إجابة الخاك(رص الواضح الخم 

الثانيالمم 

)١(رقم 'صديك ُإجاة 
الننوى إلهالمنومحا 

وبأي دمحتأ

بمري يم؛رة

مبمي ميفة

ّ ٥٠م. صعمثد

ني

لمح، دمحتة

ميظة

خوض i »,  K. ُعمءحو 

محي محا

دمحبمى ذممه

ضلت ضلة

جمحت
•مِء 

جئته

|مح>يكدةم)٢(

اكماعدة  المتسوى!له المتسوى

ئمشا،وكان ، رقو؛لأن( وزن على إذاكان الاسم 
مد■القاءفيى  ٠٠٠حذقت 

عمقت ممغّ
مسي

صححوكان ، رسلة( عروزن إذاكان الأصم 
التاءياءاسٍلت(،ح حذف انمزمرضهف، 
•الثاني الحرف وثؤخ 

تديهة ض

صروكان )سلة(، وزن على إذاكان الأمم 
.التاءياء'٠؛؛،؛( •ع حذف •ضم،، 

غظقأ غض

صروكان )سلة(، وزن على إذاكان الأمم  قنة محت



^٥١راية اراضح الم الضموْرونات إجابة 

وكازضشأ،امإذ١لكنشوزنرمم(، 
ءٍر.انءلمى ت حذفت 

ئبمن محلي

صححوكان ، رقملت( وزن على كان إذا الاسم 
التاءياءح حذف العنء؛؛رعضةف، 
•الثاني ويح 

رمحثة د«تي

وكازغترإذاكانشوزن)نمالأ(، الاسم 
التاءياءائ،ظنامع حذف •معف، 

ثيتة مدتي

صحيحوكان )نملة(، عروزن إذاكان الأصم 

الثا؛ىال>رف ويح 

قع*
•ني

يقم)٣(اص>يك ُ|جام 
\شلج\4 مههنملةاا وزن  الفنل

ميدي مهدأ
هء

يثلث يتل

مءذي ضر؛ ءز

صت لطمت لظف

ميدي شرْ مد

رهم)٤(امريك '®°إجام 
التامبالئكل الشط مع اJمغر إلى الئب  ءُ.:•

معيره الأمم

ئددي منية نار

نثي نهئت جذ

م محمة كتف

أذني اديثت أذن

ليدي دننرة دار

أص أنيقة أذض









رامحيالخوالواضح النسبت0)ونات إجابق 

الأصل.ش جمعا كان ؤإن اسم لأئه ئبإلي4ٌ؛  الأثاري الأئار

١^٥.ثثتب!ر  ١^٠ القثيان

الأصل.ش جمعا كان ؤإن ماوية، اسم لأنه و1بار  بمميتى بمئين

لقظي.الى ثئنب جمعت، جس اسم لأنه  خئامحي حمام

•العلم جارنجرى لأئه لئخلي؛ إلى يثب  أءنا؛ى أغراب
المقرئ.إلى ئثتن ج*ع؛ لأنه  الدنيري الددراء

(١١)يقم ام>يك لإأجالآ 
الثيب \ذئت\ب الأمم

ال٠نردإلى كثب جأع؛ لأئه  الثلاجى القلأ-محون

الأصلش جمعا كان ؤإن بلدة اسم لأنه لقض؛ إلى ست  العنتزاى النظرات

لمهء•إلى مثب جمعي؛ جس اصم لأئه  ذص يرق

.صدر، إلى يكون اك ؛إن إسناديا، تركسا عرك لأنه  لأمحلى
صتر،.إلى سب الدjاإذا ولاثونن لصا»تي ثرئب لأنه  ابدبجر
ج٠٠افىالأصل.كان ؤإن لأمماّمإتوم، ممض؛ إلى بمب  الأ-نمائ الأتاء

صذدأ•إلى نتب إذا اللبمى دلايئس إصا؛ي ئرقب لأئه  ص عأيال.ةأم 

•المفرد إلى ثبمت جمع؛ لأئه  يقوي أئمحاء

نرالأصل.جمعا كان ؤإن ،، JLIاسم؛لأئ4 بمالاىلةتل4؛  يابيس يابين

والثبصدره، إلى نسب إذا القس يونن ولا إمحاتير هرقب لأئه 
عدية.اسم لأم إلىس، 

كئر
الزيات

س-إلى ثب جئسجمعيىأ انم لأنه  محلى محل
الأصل.ش جمعأ كان ؤإن علم، لأل لقثلو؛ إلى يخب  ص ءتااو1ت

•صدئه إلى ثئب مزجى؛ مرقب لأئه  حضرى

.صيره إلى نسب إذا القس يونق ولا لض>اذا تركا مركب لأئه  ئءى حتيقةأيو 

.إلى*مجن ١ جمع لأنه  الميديى الئيدبات



النسبتْ)ينات إجابة اكالث(رامحي الخوالواضح 

)ءا.ري(.اونءا.ر: 

)تنئي(.ت نئدكرب 

رءارتي،•ءارفانت 

(١٢)رقم امرص مس 
\مج:م1ات إرثلاثت الئتث )١( 

رعتري(.ابدممرد• 
ض-س(■'ب

اشناليسميتمه
ر:ش(.:طكث:

)ض(.ثممد: 
تمحاة:إرثلاثأس اقني )٢( 

نعلي.ت نعيان 
فاهمان:

مميهيع:جأع تيموهت أساء إرثلاثت اكنب 
•)مؤولي، ت مدللون • )محقايلي( ت طاتلون 
)•مؤر(.•قوزت 

ةكسير:جاع امماء*ج٠رءت ثلاثة إلى التئت 
)تحابي(.نغب: )ئهري(. ت أنهار 

)ض(.أتلام: 
(١٣)يقم اصريك لإأجام 
تخندةالأرض في لنيذدمن لوقيل 

ئرسفىسماثاملخسإ:اة 
إلأذ:ون؛تنكةالدفن تنشق لا 

وأدشاو0يصغى به نمّنت فلو 
الأسان:شمح 

الفارسيفهد فلأن، اين توله؛ في ردد لما الأرض؟ في تحد نن تلج؛ حين المير ّثل إذا 
خوضإلا له.ناربفيانماة ولمي والحجازيكلأماا و\دو\وص اكاسلما، إباء، 

الشعرلتماع بملرب حين رأيته ولو والشرف؛ والبر؟ الدين عالي حماهلآ والمانع المعارك 
نواس•امحا شعر إلمح، بتع بمدري 

الئلأيثابن ال لقتخلى إذا 
الجلجازيالثتلق في العناذتي -هلنف 

هنديص-نب، أو مهدكة حرص أو 
طذزؤأيلب يشجي النواسي يلت: 







^١٥١رامحي اكحوالواضح والملأو؛يوو0)دنات إجابة 

وحويا.محذوف لنعل يه ضول التحذير، على متمرى ؛ )ليأ( 
تورالميم( حرفحءل1ما، ت ورالكاف( اباءالوا٠، ت تقديره 

^^^بسوىوصو)م(الأور.للجمع، 
مجرورد)من(وءلأمأامم ورالحطان(; 4 حن حرف رمن(: 

الثلاءرة.الجرالكرة 

تحذير

الخطان

وجويا،محذوف لفعل منحول؛4 التحذير، مر منمون )ؤا(: 
ورالمم(:-حُفحهلام،، ورالكاف(: اياعدوا!، ت مديره 

عرالمكون،مض مصيروصب حرف ورأذ( لالج«ع؛ 
حذفاكب وملامة بران( هتمرب، مضايع فمل ورتتركوا(: 

*HsJ*ي الثكون على محمرمض ورواوالجمامة(؛ الون، 
شوالمدرالثوول ءمم٠وا٠،، م مفعول ورالما؛( ثاعل، ريع 

راحنروا(.للفعل يا< نمامفعول محل 

ئحذير إثائمأنتترئوا
..اء.الث

)٣(رهم اصرير؛ا ُإجابة 
يجوزوما فعله حذف يجصا ما  اسما،،ح الإغراء تركب، 

الصور

اكفة

أوالمحرارالخلف كوم الخوف؛ جائز 
للمحرارواجص،الحذف، 

لنملما.الحذف؛ واجسا 

الئهامة
الثها.ثالئهاءه

و١لمنوءةالئهامة 

الئهانة

أوامحرارالخلف كدم جائزاس؟فؤ 
لمحرارالحذف؛ واجب، 
سلفا.الحذف؛ واجبا 

\وئو'ت<
الثننالشنن

الثزتوالأزاقة١

الثنف

اوامحرارالخلف كدم جائزالحل.ف؛ 
للتكرار.واج،الحاوف، 

الإخلاص
الإحلأصالإحلأص

والوقاءالإخلاص 

الإخلاص

اوامحرار.انملف، س، جائزالحذف؛ 
للمحرار.ااحن١ف، ، واجم

سلفا.واجماالحذف؛ 

الشمم
الشتمالشتم 
والإناء ٣١

الشتم



والئلأاأ؛يوالأعداء تْيينات إجابة رامحيالواضح ادم 

أوالممرارالعطف لدم جائز 
للمحرار.الحيف؛ واجج 

سلف.واجاالحذف؛ 

١^١٥٠
النزاهةالتزامه 
والويغالتزامه 

التزامه

امحرارار انملف لدم الحذف؛ جائز 
للمحرار.الحذف؛ واج، 
سلف.الحذف؛ واجب 

الهأة
الهئث'الهثث

والجدالهئه 

الهثة

)٤(رقم المحريك إجابة ٠١٠
)٤(الإحلأصو١لمحاك.)ا(العللموالأئب. 

)ه(الئلأةولإكاة.رأ(الماةوالإتدام. 
والدئة.الاهو )٦( الئفح )٣( 

ره(رقم امريك صْإجابة 
والحية.)1(ال؛أتى )ا(العاللموانمد. 

)ه(الجئوالأجمائ.)أ(الأسائوالأءبماد. 
)آ-(اللينوالخلأا.والمدق. الحق )٣( 

رنم)٦(®"اجالآام>ّل 
يجوزوما فنله ف حن. يجا ما  يفرْإيااأالتحديرى التركب 

الصوراصتماء مم 
الصفة

امحرارأو انملف لدم الحذف؛ جائز 
لافكرار.الحذف؛ واجب 
لنملفا.الحاوف؛ واجا 

مادالسم.
الشم. Juمادالمم 

وحموقهمادالخم 

اليتممال 

أوامحرارالخلف س، جائزالح1ليف؛ 
محرار.الحذف؛ واجب 
للخلف.الحذف؛ واجب 

المتللومئءو0 
المظلومئءز0 المثللوم دءو0 

وأكنمالهالمنللوم ئءوْ 

الظلومدغوة 

أوالمحرارالخلف لدم الحذف؛ جائز 
لالةرار.الحذف؛ واجب 
سلف.الحذف؛ واجا 

الهدم
الهد.م\إةذب 

الهدموالئم

الهدم



رالخاكادث<االخد_ واك؛رأ؛؛>اا؛إماء ت0ربماذن ؛جابق 

أواشرارانملف لعدم ١ حائزالحذف 
لشرار.الحيف؛ واجس، 
للسلم!.اواوف؛ واجب 

الئللأء

الظلأءالئللأء 

الئللاءوالونخ

الئللأء

اشرارأو انملف لعدم الحيف؛ جائز 
لشرار.الخف١ واجب 
للسلف.الحيف؛ واجب 

الثلى

الطقالنلق 
النلقواكنلت

الملق

اشرارأو السلف لعدم الحذف؛ جائز 
لشرار.الخف؛ واجب 
للسلف.الحاوف؛ واجب 

الئياء
ازاءالتياء

وافداهتثالنياء 

ازاء

يقم)٧(اصرص 
رائق.المحق )١( 

)ما(ةنةاوكلأمواوزاخ.
دارا؛.القاف )٣( 

يقم)٨(اص)ين ^،_ 
را(الءؤنواكتائ.

)هاعنُالمون•

التهوروالئجلئ.)١( 

ر؛(الغ1م،ومحب.
\ف'لإو\دُ.)٥( 
والدلق.الداء؛ )٦( 

والثغالقئ.اكسان )٤( 

)ْ(الخ>والشن.)هاتئنُالمون. 
)ا-(الوءا.ءئواتداءة.

رنم)٩(امرم مجا،ا؛؛
ئونتا)ا:٩شمورباؤن( )١(لشديدياقا(والمحير 

تركاIمثل ةكرارللإئا(أ دون نجرورأبرمن( للنعلة)قا( نايا ندثرالنخيرمنه ان الأدر؛ 
٠وجؤيأ محذوف ت وهوالنمل والعامل ؛،*؛ ٣١١مى ٠^ 

قولتا؛مثل لفظت)ليا(؛ ممرار •ع بامى( مجرورا رقا، للقتلة ايا منه المخير تذكر ان الثايةت 
وجوبا.محاووف وهوالشمل، والعامل ؛ ١٠١٤٠٣^مى ؤاق ٠إيالث 

صورتثلاث مأرطوث ت والمحير للتحذير )٢( 

اوالخي١نئ٠ ءالئير تولتاث مثل عليه؛ مسلوقا بعيرلفظة)ليا( ث المحير تذكر أن ت الأولى 
وجويا.محذوف وهوالفعل، والعامل، 



مثل)ليا(؛ ، U_ijتكرار دون بالوار، معطولآ )^1( للمقآن تاليآ مته المحير يدكن أن الئانٍةت 
•دجؤثآ محذوف دايامل ؛ داا~مٍغُ 'ؤاك قولنا• 

اكأتمد،سل >، تكرار)ؤ( مع بالواو، سلوثأ لله)و( نايا مئن الحين تذكر أن الثاه: 
•دجويأ محذوف والعامل والتنرغا، إي١ك *ؤاك تولتات مثل 

(١٠)يقم اصريك 

الثلاث:صويء ا،سيقاء >ع للإغراء يتل محت ٢ ١ ر 
والإخلاص..الملأ، -الئلأةالئلأة. .الفلاة. 

-ايئيالوالنتنوحدمم١._ايئايئبالوالتتن. -ايديالدالدين• 
الثلاث:استاءصور، ح يقتر)قا( راقغليُ يم ط )٢، 

_الكلبو1لحاة..الكنبااى.ب. -الكذب. 
والحياة..الكن الخياة. .الخياط .الخيالأ. 

الخ٠لالآ^يت:ب.إءراب 
)ا(اشينوالأ»؛انائب

القتحةاكمر وعلامة •مصوب )الرم(، تتديرءت وجويا، محذوف لفعل به مفعول ^•^ ١١

وعلامةمموب نيله الأم على سلوف ورالاثتماد(: معلق، حرف )الواو(ت والاقممادت 
الظاعرة.القتحة التمب 

وثاق)٢( 

حرفورالكاف(: رناهو(، تقديرء: وجؤيا، محذوف لفعل مب محل قي به مفعول ت إياق 
ح٠ل١ببتيءلىاكج.

القح.على مني وصب مصدر حرف أن؛ 
ضميرمتتر،والفاعل: الغ1اءر،، الفتحة النهب وعلامة بران( متصوب مخايع فعل ت تيع 

رأنت(.ت تقديره 

محلم الكون على مني موصول امحم و)ما(ت الكون، على بي جن حرف ت )قي( قيمات 
الهر.بحرف جن 

رهو(.تقديرْث محذوف، واسمها القح، عر مي ناقص ماض نعل ليس. 



محلا الموصول صلت ك( )كز وجملة رشز(، حم سحدرف ثتنلقان دمجردر جار لث؛ 
لهاسالإماب.

رم(ثلقث1قءنالئزاح.
،تةاودر«توجوبا، •،حدوف لفعل يه التحذيرمفعول على منصوب ))يا(؛ ت إياك 

الثتح.على مى حطاب حرف و)الكاف(ت 
تويوصل)بمالأول.)^(: 

الئكون.على بن جن حرف بن: 

بالفعلوالمجرورمتعلقان والجاد هر؟، ١١٠١١الكسرة الجن وعلامة د)من( مجرور اسم ت المداح 
٠المحذوف 

ر؛(قؤتاشوالاء.
)ت١ءاد(،تةاددره؛ وجوبا، محذوف لفعل يه مفعول التحذير، على منفوب رثوب(؛ ت ووتلقأ 
إليه.مضاف جن ؛ ١٠٠٠ل القح عر مي محمر ت ورالكاف( 

اكج.على مجني ءألفا حرف ت )الواو( والماء؛ 
)احذر(,تقديره؛ وجوبا، مذووف لفعل ؛4 مفعول )الماء(؛ 

ام.)ه(امحلم 
و)النهم()احذر(، تقديره؛ وجوبا، محذوف لفعل به مفعول التحذير، على منصوب النهم؛ 

الئلاهرة.الفتحة التم، وعلامة منصوب الأول، ل)النهم( لقثلي توكت الثاية؛ 
الوغد.)!(إنتاز 

وعلامةالإغراء، على منصوب )الزم(، تقديره؛ وحؤيأ، محذوف لفعل به مفعول إنجاز؛ 
وهومضاف.التلاهُه، الفتحة الم، 

الذلاهر٠.الكسرة الجن وعلامة مجرور إله مضاف الوعد؛ 

(١٢)دم ُأجاةاص>ص 

المصائرادئ< ءموارده نلم، يوسإ0 ذي الوالأمن لثاق 
عاذرالناس ناير مس له وليل نمته المنء نعذز أن حنس نما 

شرحامح،•
مخلصا،لك تجد نلأ نهايته ل يضيق أن نمى رحأ، واسعا أمامك، الملريق وجدمت، تغترإن لا 



الحكمةمن هدا وليس الاسا من يعدرك من تجد لا ذلك، *ي الآءذار لشك قدت إن ولعلك 

الأول:
)بامن(،تقدير،: وجوبآ، محدوف لينل يه مفعول التحدير عالي منصوب )ليا(: كاك؛ 

القح.عر مض حطاب حرف ورالكاف(: 
وجوبا،محدوف لفعل مفعولبه )الأمر(؛ الفتح. عر عطفبي حرف رالواد،• والأم• 

)احدر(.تقدين،؛ 

نتت.نهب محت ر السكون على مني موصول اسم الذي؛ 
٠الكون على منق جازمة شرط أداة ت إن 

عرمئة للتأنيث ورالتاء(؛ الشرط، سل جزم محت ر الفتح على مض ماض نعل م-ثنئ،؛ 
السكون.

محتني \ذحإ على ضميرمني و)الءاء(؛ الألاءر٠، الضمة ١^ وعلامة فاعل موارد،؛ 
جنمضافللي4.

علىمئة للتأنيث ورالتاء(؛ الشرط، جواب جزم محت ني الفتح عر مسي ماض فعل صاقثات 
الثكونء

)ماتت(.بالفعل متعلقان جارومجرور عليك؛ 
صلة( . . ئومعت. )إن جمالة؛ اائلاهرة. الضمة الرم وعلامة مرلؤع ناعل المصائر• 

الإعراب.من لها محت لا الموصول 





رمنحن-الئثاحين.ميىس.
اسء.م ش - اشاين - ثنن )٤( 

)ْ(إنا-اظثارين.مبمب.
والهاثأ.الفكر ممر - ادكقاب - ثمحن )٦( 

يقم)٥(|ص>يك لإ؛جاة 
المرض.اه _بمافي اشب نجر-أيها )١( 
اكاس.أموال عن عفيف - الفقين أيها - إر )٢( 

اثا>.,>بالاس.)"ا(ثنلي-ائها
الناص.أموال عن امحتتتٍتا — الثمثصدة ثدسرى—أنتها ر؛( 

رقم)٦(اصويك 
)ا(إنا-سثنالأطقالأظوئنةاصات.

التنازل.صري؛ب مذ تظلم - الفقراء ئغذ- )٢( 
بآئكارنا.الأمة ئهدي - الاالخ١ء نتشن - ئحذ )٣( 
الأذب.وحمارنا الئنن إرارنا - المعلمات ثمحذ- )٤( 

رقم)٧(اصزيك 

م)أل(:حزك الاحتماص على متموب ام عر متها ظجذوثل جم ثلاث ، ل١ 
الناص.ين علمتا ممر العلماء- - حن ن- 

ؤاليالي نهر - اكللأب - حن ن- 
ح1لوة.امة — المسلمن — حن ن- 

والإصا>ة:حزك عرالأخصاص مئخوب عراسم ئها ممتزثث جمل ثلاث )٢( 
الآج؛ال.نربي — معاشرالأساتنة — غذ ن- 
الد٠ندعوإلى - الماجد حطا؛ - نا إ- 
الختمل.أمهات - اليوم بتات - نص أ- 
الأخصاص:على نف محت م بت عراسم منها تشتملئث جمل ثلاث )٣( 

للعمل.الللأب-تعلمنا -نحن-أيها 
يطر•ص اذدد - الجتدي أيها - نا أ- 

الكلام.ر الأدبائ-مفتتون -إنا-أيها 



يقم)٨(اامح>وك هْإج1لآ 
ب-اماب

)ا(إنا.؛ثئناهم.لأتقز.
ومب.تريد حرف ؛ )إن( إي؛ 
اسم)إن(.مب سلأ ي ضميرملإعرالمكون ؛ )نا( 

وعرمضاف.، *احص* مديره؛ رجؤيا، محذوف بمعل الامحماص على منصوب متثن؛ 
مذكرسالم.لأنه-بمع •مءالياء؛ مجروروعلامة إله مضاف ال٠ثا^رين؛ 

اضون.على مسة ثانية لا: 
تقديره:مستم، ضمير والفاعل الذلاAر٠، الضمة \ؤيع وعلامة مريؤع؛ مضايع سل يس؛ 

خر»إنا.همرمحنرثع والفاعل النمل م والجملة انغزا، 
المدق.ثي ئجاخا التجار. - ئتحن )٢( 

•متدأ رثع محل الضم؛ي مر مض ضمر نغذ• 
ءأحص،,تمييزه: وجوبا؛ محذوف لشمل به مشمول الاحتصاص، عر منصوب التجار: 

ثيالئكون على ضميرمتي ورنا(: الئلاهر٠، الضمة الرفع وعلامة مرمع متدا نجاحنا: 
إليه.مضاف جن 

رممحت ثي والخير المثدأ من والجملة خر، بمحدوف متعلقان ومجرور جار الصدق؛ ثي 
حيرالمبتدا)ئحن(.
الناملة_أمحوميلأدي.)ما(إني.اقها 

ونمب.توي حرف )إن(: إز: 
اسم)إن(.صب الكون؛ي على ضميرمي والياءت 
لك4ٍ.و)ها(: الاحتصاص، على مب  ١٣مي  ٣١على مي )أية(: أقها: 

التلاهر٠.الضة الرفع وعلامة مرمع نعت الخاملة: 
وجوبأ،تتر م ضمير والفاعل القيامحرة، الضمة الرم وعلامة مرفؤع مضايع شمل أحدم• 

ءانا،.تقديره: 
منمثع المتكلم، ياء ثيل ما على المقدره الفتحة النصب وعلامة منصوب، به مشمول بلادى: 

مضافجن محت ثي الئكون على مي صمير والياء الناسبة، ياء بحركة المحل اشتغال نلهورها 
الميتاوأ.حير رئع محل ثي والجملة إليه، 



دهم)٩(مجاما|ئرص 

نانقيناالناس كرام تمتت يإن سنجنا تسى نالها محيوك إئا 
افادهينالناس كنام حو'\\ نوما ون_ك_ئئ_ق جثي إلى دع—وت b؛، 

غئترلأةنّالآبما؛نيثاوا.بييبجث)؛ِلأضم 
تالأسان قمح 
اكاسكرام ستين ؤان بمثلها، تحسنا وتابااي محتا، مرضي ثلأ إليك، اكب نقدم سلمى يا نحن 

منلأنا ذلك؛ إلى تدءء< من أولى لحن عثليم، مهم لأمر دعر؟ منك كانت ؤإن مثلهم، ينا ناسلي 
ولاهويوثرعلبااحدأ.اساغم،، لانوثرعلى الناس، كرام ضنهثل 

الثالث:المن إعراب 

توكيدونم،.حرف )إة(: إما: 
)إن(.امم شب، محت ش الئكون على م~ي صمير )نا(ت 
منصوبءاحص*، ^٠: ١٥وجوبا، محذون، لفعل به مفعول الأخصاص، على منصوب بتي: 
وهومضاف.الخمسة، الأمما٠ س لأنه الياء؛ المج وعلامة 

الثل١Aوة.الكسرة الم وعلامة مجرور إليه مضاف ت نهئل 
الثكون.على ناب._؛، لا: 

تتروجويا،مضمير والفاعل المقدرة، الفئة الوع وعلامة مريهمع، مضايع فعل • نئءيأ 
*®^؛٠٠ ت تقدير، 

ءثدعى*.بالفعل ممحلقان ومجرور جار ت لأب 
•رازا*رفيع خص ربع *حن س دالبملة • ُنئءيُ بالفعل متعلقان جاددمجردر ث؛ 
اثكون.على نافيةمث لا: ءاءلفةبثةءااىاكع. الواوت ولا؛ 

•مبدأ ربع مح القح؛ي على بي صمص ت هد 
)تشرينا(.بالفعل متعلقان ومجرور جار  '•بالأبناء 
ُلهورهامن ُلح الياء على المقيرة الضمة الرغ وعلامة مرفهمع؛ ممالع فعل )يثري( • يئريتا 

مؤمح في الكون على ضميربى •' و)نا( اهوء، تقديره: مستتر، ضمير •' والفاعل الثقل، 
المتدأ.خر رفع محت فى والجملة به، مفعول 



JlajLtfiyi  ضياتجابق رامحهالخواراحح !

الأسفأوممري؛ات إجايه 

(١)امريك

السب ص إب.ثئ عئ4المشمول 

اوالنهبالرئع ب ممايجت ليس لأته  والصبجوازالرفع  ميتداأومفعول )ا(الئئير
بمأمنها ما لا أدا0 نل وتع لأنه 

مالها

الرفعيجوب  نتدأ يئسيا )٢، 

بالأسماءالمختئه ءآشا( ساو وتع لأي،  الرفعيجوب  نتدأ الوقت)٣( 

مما IaJUمحا؛لايعمل أداة نل وتع لأنه 
نلها

د"مبالدبع متدأ )؛(الأهرام

اواشبالرتع مه ممايجب لص لأنه  واشبجوازالرفع  مفعول؛4أو ميتدأ  الصديق)٥( 

بالأفعاليختص ما  Jbuوتع لأتم،  المحبوجوب  يهمفعول 

مما LaJLkما؛و>وتإأ لا أداة نل وتع لأهه 
قمحا

الدغيجوب  ميتدا ري<اسد

بالأفعاليختص ما بعد وتع لأئع  الصوجوى  مفعول؛4 صدق)٨( 

نما LaJUuما لاينمث أداة نل و؛ع لأئه 
ملها

الرفعوجوب  ميتدأ لأ(ولأك

أوالصبالرئع يجرفيه مما ليس لأل  والصبجوازالرفع  ي4مفعول أو ميتدأ  )•ا(جاليك

بالأسماء
وجوبالرfع نتدا >اا(الخان

بالأفعاليختص ما بعد وقع لأل  التعبوجوب  مفعول؛4 ر|ا(الأصن
بعدمايختص؛الأفعالوتع لأل  الصبوجوى  مفعول؛4 )ماا(ثسئ

أوالرفعالتهب ف، ممايجت لص لأل  أو١^^جوازالصب  م؛تدأأو مق٠ول؛4  )؛ا(نيد

بالأفعاليختص ما يند وتع لأل  الصبوجوب  مفعول؛4 )ها(كلم
بالأفعاليختص  ١٠بعد وتع لأل  الصبوجوب  مفعول؛4 >آا(الئومح



ضناتالإسالإجابة  ٠٠اكمالواضحرمبمانكا 

رقم)٢(اصرص 

ائ-تج;تنساش.)ا(إذاسد 
.يالأسال( تختص ما  Jbuوئع لأنه ءت4؛ المشغول ضب )يجب 

خرأملثت.ألا )٢( 
.يالأسال( تخمحثر ما نني وقع لأل عتت؛ المئئول صب )يجب 

)مأ(سلولأذاحصسث.
قتلها(.نما تنئها  ١٠تننث لا أداة يأ وتع لأئت عتت؛ النئعول رقع )تجب 

ى.تأجب لهمتن القواد إذا )٤( 
.يالأئنال( يختص ما تعد وقع لأل ئئ؛ المشعول صب )تجب 

)ْ(اكلائقدنيت.
.تنلها( نما ؛ش،ا ما _r|؛ لا أذاه قتل وقع لأل عتت؛ التئئول وح )تجب 

أغهت.ألأ س )٦( 

تتلها(.نما يعدها  ١٠بمتئ لا أداة قتل نقع لأل عته؛ النئعول رتع )يجب 
 )V( اكيرأءظظئنك٠إن

يالأئعال(.يختص  ١٠تعدرقع لأنه غته؛ النئعول صب )يجب 
صن،.به دعائ من الأءظلم الأمم )٨( 

قتلها(.نما تعدها ما لا أداة قتل رقع لأل مته؛ النئئول رتع )تجب 
١^٥.)ا،(أءثا 
.الممب( أو الرتع د4 يجب مما ليس لأنه ررفعه؛ محت النئعول صب )يجوز 

)♦ا(القالإتشاس;نضت.
قتلها(.لما يعدها  ١٠لابمتث أداة قتل وقع لأل محت؛ المئئول رتع )لجب 

)اا(الكذبلأءثئ.
أوالممب(.١^٠٤ نا< تجب مما ثز لأل وصي؛ محت النئئول )ييوديقع 

ملهن.ثنفها الحقيمه (إن ١٢)
يالأئعال(.يمتص تعدما وتع لأل محه١ المئعول صب )يجب 

ذارْ.)"آا(الندث 

.أوالئضث،( ١^٠^ نه تجب  ١٠٠نس لأئت ورست؛ محت المئعول )نيريصب 



ادماراق1فالتْرينات إجابت 

ص.)؛ا(الئثامح 
.أوالتمب( الرئع فه بثايجب فيس لأئت ورسن؛ ئن النئئوو ؤيودمن 

.نيئآياتك لترثث ش1ست4 لوالمجدالأتمى ١( رْ 

.،( JIm،S؛1|تغممث، *rI بمن وقع لأئث متن؛ النئئول صب )يجب 
ر1ا(الياشثئظلإتك.

.تلها( لما مدها ما  ١٢٩لا أداة مل يقع لأل ا ء؛ت النئعوو ونع ريجب 
(٣١رقم آهريى لإ1جاة 

الإءراد<من موقعه  تعدوصحها 

عنتهالمشغول 

الإءرام1من موقعه  قلوضعها 

عتهالمشغول 

الأداة

مىمٍتدأواجم،  الكابإنقراتم
اصمدن

واجمااشجيه منعول  قرأتهالكاب إن 
امحتندث

إن

الإ؛،واجب بدا  لهمه،إذا  ٣١
جدالكقل؛ 

اشماواجما يه مفعول  ال٠للمض٠قه،إذا 
جدالكقت 

)الثرٍليه(إذا 

|لرغواجس< منيا  لواهتهالقيه 
وأجك

واجمسراشايه مفعول  اهثهلوالقيه 
silLlpلرد 

لذ

محهمشغول بمدئ الوابع والأم شرطثأ، صابة الئي3 »إذا جملت: ني ءإذاء )١( 
بالايعال.يختص ما بمد وقع لاثه التمسا؛ واجم.، 

بعدهاالواغع والاسم فجاسة، نوامحدكنوامحدقوتوب يإذا ؛ادعيت جملة: ئي ءاداء )٢( 
يالأمحماء.المختئة الئجاؤة بعد)إذا( وقع لائن الري؛ واجب 

والأمشرؤلثت، الكوةاْ من الأماثث التاس، مى يحنن الهديئ ؛؛إدا جملة: ش ءإذاء )٣( 
يالأسال.يختص ما بعد وتع لأنه الرتع؛ واجما منه مشغول تئدها الواقع 







٠الكون على منه تحضيتس أداة هلات 
الفتحةالمس« وعلامة منصوب المذكور، يقنرء وجوبا محذوف لفعل به مفعول ثولأت 
الظاهرة.

الظاهرة.الفنحة الهب وعلامة منصوبة صفة ممو»ات 

وضؤل.وثاعل سل ت قلتن 
بمبغ.سلمة مذ المعلم )٢( 

ارaلاهرة٠القمة ١^^ وعلامة مرمع متدا ت المعلم 
متدأ.رنع مح!؛ ش الئكون على مي جازم لهرثل امم من: 

اهوا،ت مديره ضميرمتتر، ت والفاعل الئكون، جزمه وعلامة مجزوم مصالع نعل ت يعقمه 
ضول؛٠.نصب مح ش الصم على ضمترمي و)الهاء(ت 
ضميروالفاعل: الكون، الجزم وعلامة الترهذ، جواب ش لونوًه مجزوم ضائع سل ت بملح 

.ا.خرالم؛تالرنع محنأ المتتدأوالمرش من والجملة اهوا، مد(يرْ: متتر، 
)م(الُءلناخدتت.

مترهمحذوف لفعل متصوب يه ضول رأو: الثلاهرة الصمة الرفع وعلامة مرفؤع متدا الوٍلن• 
الأكور(.

ورالهاء(:اأست<ا، تقديئ.؛ تتر، ضميرموالفاعل: المكون، على امرمبني فعل اسم4: 
•حم دفع محل ش والجملة • يه ضول ئم،  ١٣ي الصم على صميرمي 
(١١)يمم اص ماج1ة 

أهوناالناس على كائئ، بها هوانا حئها لثمك تعرفن لم أنث، إذا 
منمحالتمسك فاثللتر بها منكن محاق ؤإن اثمرمها ننعسنلث، 

حاءل١التواضع جعل وعدم بإكرامها فعليكر غيرك؛ يكرمها أب لثنا كان مسلث، ئكرم لم إدا 
منأعثلم فالغس فلاUU^،، وأهلك، هجروهدك إلى ذلك ولوالجأك اكاس، مدرهاومزلتهافى 

وثيق.تهان أن 
الثاني:التت إعراثئ 

ضميرورالكاف(: المذكور، متره ٠حانوف لنعل يه شول منك: ،،<. ٠١٠١٠القاء: قمتك: 
٠إل جزمضاف محن ش الفتح على مي 





الأو؛وةت0)ونات لجابة اهالت(رابيد اراءيح اكم 

لقم)١(اص>ي)؛ا 'إجابة 
الثلاثالندى صور اسعاب ،ع ناوث4  الاسم

نس.نائغثدا.نسا.. محثد

وامتاؤقاه.واثناؤيثا. - رامتاؤتئ  متاؤة

الهادسساة.واقايح القادصتا. واقاح - القادب وائاج  القادبقايح 
الثنمم.ُثا،.ناثةاأدصس_ناثقا:زالئنممط.وائقا:ل  الرJتينمقاتل 

بمدافناش:سبمادلواس:ضبماداة تنش:س
ءسدوا-واأبامٍدئا0.ء؛يدة-وأ؛ا واأب١  ميلةأيو 

_وامنجنغ١^١؛ينعااصآق_ؤامنجتغواتن  القرآنمذجنع 

 _r رقم)٢(ص
تالثلاث النية بمور الأملأم ثلاثأاممأءمن ئدب )١( 

رامعيداء.واسميا. - واسمي 

وامعراه.واعمرا. واعص 

وامحموداه.- وامحمودا وامحمود. 

الثلاث:بموراكدة الماف اصماءمن ئلأتت ئدب )٢( 
الشاماه.واقاتخ . الثاما وافاتخ - التام واناح 

العلما،._واس اسا اسم_واس واس 
.مثنا0 واقاج - مفرا وافايخ - يضر داثاخ 

تالثلاث إ>دؤرالندة موصول ام ثيب )٣( 
القدسا.ئ واتن القدس. يترر واتى 
القيام.مأد دانن 



الواضحالخد ااثرأ؛وةته)ينات إجابة 

يقم)٣(اصديك 
ب_إمابء1اثي;

)ا(نائتين.
وثديت,نداء حرث وا•' 
ئضب.محت ش ١^ على ٌ~ي تندوب، نئادى ت حسن 

)\(ناأ;اتكنا..
وثلة.نداء حرف وات 

مضاف٠وص الألف٠ الثصب وعلامة منصوب، متدوب، منادى ت آيا 
يحركةالمحن اشتغال، ثلهورها من مثع المقيرة الكرة الجر وعلامة مجرور إف مضاف ت بكرام 

والهاءليثكتؤ.والألف،للتدية، الفخالندية، 
قياة.زام )٣( 

وئدية.نداء حرث يا• 
مضاف.وص منصوب، مندوب منادى حر؛ 

اشتغالنلهورها من مخ آحرء على المقدرة الكرة جر، وعلامة مجرور إليه مضاف ؛ ئلبا، 
والهاءلالئك>ت،.والألفللتدية، المحزيحركةالقالندية، 

ر؛(نايوا،.
وندية.نداء حرف وا؛ 

والألفالندية، لألم، المتامس، الفع ين.، المقد.ر الفم على بي مئددب منادى كبداْ؛ 
والهاءللئك،؟للناوية، 

(٤)اح،ة

بديكدمط.عءت، ند واكسيدا 
اأنئلمنت، حي اث، نا م
أجذثجاوري اه< رحمة ا ي

عنىالمنور لخنتة' ونورى 
اثبكن من خنوأ كان نن 

الراءلجاصهئنخثءُ
يلدمح، ء-لوالد أغ—دربى 

حثاقئىشينا ليه ذقنت 

أحد1لى كلمئأ تمن لم نس 
الجني.اهن ثن\ذإوح وظئن، 



امح؛بةتْ)دنات أجابة ام0خ؛إوا اكالث( رامحي النحوالواضح 

الأتان:قرح 
بموتعذوألأحدان ثلوكان العنين؛ ولدي نملي صلى وأطأ حزنأ تقهلع ان في الحق لكدي 

ولديارحم لحم، يا اه نيا الصب• راا.ه ثمد الوالد بال.لك تعذر من أولى فإن أحل.، على أنى 
ولماحد.أ، ينللم لم أنه تعلم يإنك وصياء؛ المرنورأله يللمة واجعل رمه، ني اودمته ١^ هذا

ءلاص؛ءءدة•لوحه دبي يا واجعل كيرة؛ ثرتكب 
الأول:المن إمحراب 
الثكون.عل م؛؛ي وثدتت نداء حرف )وا(: واتجدا: 
والألفالندبة، لألمر السأم، النتع النفيربننت، الشم عالي بي مندوب منادى )ثئدا(: 

٧٠١٤٧.،

المكون.على بي تحقيق حرف قد: 
ليالمثؤ.ورالتاء( القح، عر بي *ّام، فعل تمثلعت' 
*لهودمامن مخ المتكلم ياء تل مجا ملي القدرة الفئة رفعه وعلامة مرنؤع ئاعل كيدي: 

•1لءه جرمضاف يحق* ش الكون على بي ضمير والياء المتكلم، ياء يحركة الحل اشتغال 
و)ها(:والماءللتأنيث،، ثحلماضبؤاضاس، (: ١٣٣ءا»كة. )الواو(: وحئقتها: 

ثمدم.يه مفعول نما محت م المكون على بي صمير 
وهومضاف.الaل١هرء، الفتة ١^ وعلامة موحرمرفؤع فاعل لواعج؛ 
الثناهرة.الكرة الجر مجروروعلامة اليم مضاف الكمد: 

•لن ابمأ ؛زقي  Ajمب يق أحمد تال )٢( 
ذ\خذ'1\الفول قص ترد زنا زاخزنا يلئ، ا' نوم^^٠، إذا 
دنامنك حيذ مني النون دنا فلا جندي ني الروح ومزاج سندي يا 
اوالمدنذاق افه \ح1ذط ندن ضئة ئوحآ الناص أي يا 

نمناله الدئيا كانت، لما منه مناوشه اللونيا يه أصتلى لوكنت، 
الأمحات•شيح 

أيلمأني إلا واحزنا، عليلثج: أصفآ قلت، حيالي في ال٠ل١هرة روحالت، تملت، كلما ، الحسي، ولدي يا 
أتتمالمآ. وتركلث، قشتي الروح حليل الوُت،يا ليت محيا شيثأ، حالي تغيرمن لا الكلمة هد0 أن 

ولو؛ بدنلث، ّكدت، الش الريح هد0 وتعالى سبحانه اه فآمتويع روحآ، الماس أٍليب ولدي يا مندي 
الدنياعثلفر.ولماشغلءي عيرك، يلث، لماءاJلت، اووتيابحدانيرها، وبين ييتلثؤ حيرت أتي 



اكاك(رابزم اراحح الخم ضمت بات إجابة 

.>^l>4 متصوب لشرطي حامحى الكون على مس اازس س بمتمل لما ظرف إذا• 
ييالصم كلى متي صمير ؛ ورالناء( بالتاء، لاتصال الئكرن حمر مجني ماض لخل دكرئث؛ 

سرأم والجملة به. مفعول مب [ ١٥٠٠ني النتع ض مني صمير و)الكاف(: محر[ريعتاءل، 
جنممافإل4.

الذلا،،ر0.الضن التهب وملامة منصوب زمان ظرف يوما؛ 

ءأحإ؛*ي ١^؛^ على ميتي صمير ت ورالثاء( بالثاء، لاتصال الكون على بي ماض سل تلت؛ 
دبعءاءل•

اكعبنتب الصم على مبئي متدوب منادى ت )حزنا( • وثن؛؛ نداء حرث • ردا، داحرنا■ 
جوابوالجملة نصب. محل ني القول مقول دلداحزنا،• للندبة، والألف الدبة، لألف المناسب 

الإعراب.من لها محت لا الشرط 
الئكون.على متثة ناشة )U(: ئط؛ة. )الواو(: زئ: 
^١١٠١١٠الضمة الرتع وعلامة مرتيع؛ مضاؤع سل يرد؛ 

.بالفعل)؛^٥( منتعلتان ومجرور جاد ؛ عليلث، 
هرة.lla)؛الضمة دسه وعلامة مرفيع فاعل القود؛ 

المعالمقدربنتب على مني مندوب منادى )حزنا(: ؤنداء. ثيب؛ حرف )وا(؛ واحزنا؛ 
نصب.نرمحل القول مقول ورواحزنا( * بيئية والألف الدية، لألف المناصب 
محماي؛ألتتالأئم ين مداه وقال )٣( 

ايعنا امتنء-دذي تجيي نلم بمي ا ينء-دمث 
حئادمت ا محئه ائت وكمني ئداث الاتت، بن_ؤت_اثام

ردلث، ذلل_وان ن__ااث، إلسوني وتلوي ع—لناش أصفا فيا 
شرحالأمحاتت

اليأسفأورثتي إجابمي، نقيريلي فلا نته أناديلث، عالم الحٍيج،إلى ولدي يا عني اننقيته لقد 
،يموتلث، الالألا'ت، ماتته قد والأن ومشتهياتها، يالأواتها الحياة طعم اعرفه حياتك ني كنت، وقد ٠ مثلث، 

شيا.يفيدني لا ذلك أن إلا عليلث،، والوجع اكأٌفه ؛L.، إلا لي يق فلم 
اقايثه:المه إءراذ، 

وثدبة.نداء حرف )يا(ت عاطفة• )الفاء(؛ ثا؛ 



والألفاكدبة، لألف المناب اكع المقئرينب الفم ملي بي نئدوب تنادى )أنقا(؛ 
للغدة.

داأط١ا.جارومجرورتشان عيك؛ 
دمالذلارة، الكمحق اشتب وعلا•ة تنفوب مالي مطوق )ثلول(ت ءاءل؛ة. ت )الواو( دءلول؛ 

عضاف.

الئكونمرعحضميربيعر ورالياء(; جزءالكسرة، ^وعلامت ٠٣ضافإفشون،: 
جتضافإJبم.

•باشو/،؛ جادرمجدورملمان ت إلك 
الكون.على مسي درءل> حرف لو؛ 
الفتح.على مسي ونصب توتمد حرف ت أن 

ورالكاف(لئبمد، و)اللأم( اسم)أن(، نصب ٠^ في المكون على مبتي إسار؟ اسم ت ذلك 
للختاب.

•رنو، تتديره؛ متر، صمص والفاعل الفتح، على بي ماض سل ئد؛ 
في.حوالفاعل القمل من والجملة رء، الفل١Aالفتحة النم، وعلامة منصوب يه مفعول ستا؛ 

ميلكيي.ش.ُسم؛يانئ؛اينضنيشا' 
كنرةالى ءه اللأثدت—رمجا سارت-هأبرق أ كأمنرتت 

المحن•لمح 
احد،كل على قضاءمحتم فالموت ما، يوما أبوك سربهأ الش الكأس شم لليي يا ذقت لقد 

والقصير.اللؤيل للي ي لي سكتا ممن من يا 
الأول:المث إعرابه 

وثدية.ندا؛ حرف يا: 
التمج،اكحةاكلاءر؟.وعلامة متصوب، مندوب، مثالي ثزة: 

الذلا،ارة.الكسرة جزء وعلامة مجرور إله ضاف النتن: 
قيالفتح عر مجي ضمير ورالتاء(: بالتاء، لأتماله الكون على بي ناقص اض فعل كث: 

اكازا.اسم رفع محت 





|إإسنغ|وإةض1ات إجابة اكاوث<آرامحي الحرالواضح 

تجويظمج!ااإحاة 

)١(رقم اصرص 
لامهحركة  ثومه الأمم

برا(مسوقه لأنها الفتح؛  *•

 U<_؛uمته ياليئلم
بريا(لأئهاسوقه الكع؛  يهمنثغاث  ياكثال

الكسر لأجلهث منتعل  لك؛رة

يريا(لأئهامسوقه اكع؛  يهمستثاث  لرجاليا 

الكسر لأجلهمنتغاث  لتلة

و)يا(لأتحاسوقه اكتح؛  '»ُ'ّء 
منهمتعجب  شنيا 

دريا(سوقه لأئها القح؛  ثا مشبمس لمغريا 

- يهمستغاث  حقاظيا 
الكسر لأجلهمستغاث  وكزة

دريا(سوقه لأئها النمح؛  بهمتغاث  رجاليا 

"

لأجلهمستغاث  منآفات

)٢(اص>يكرةم ابة 
أجلهمن تغاث الم ذكر هع الاستغاثة، مصور الاستغاثة  الكلمة

لامضياللأم  الأم
يا'للأممنامض.

يازياوالثينملشاوسامن. رج١لالئي
ازياولإئمنصاوّاذن.

للحئيقالث٠iاهم٤ يازجاو  المطافئرجال 
الحريقمن المعنافئ يازجاو 

للضعفاء.القانون لغماة يا  القانرنحماة 

•الثنالمن من القانون لئماة يا 



ماححرامحُاكادءاادم |لإسغادةتْؤينات إجابة 

•يالأثنطيسالمجدم 
اض

لألماتمن.يانلآءي1ء 
الغتر.للاغشإءبن يا 

الأغياء

ياللئةراءسالفاتح•
الخنراء

يالافنما»للمحناميز.
,طلثكنئءسحاجاتالاس.

ص

ف

)٣(رٌراص>يك مس 
ثاكش  الأم

ياوي«اوالما الجوجمال 
الجراماأ-جمن 

يالجئا١■^!، 
١^١^!لترئ يا  اكلثارة

ايلثارءامرمة ماأعظب 
1لطثار0اأمجإيثوع* 

١^٥١يالبدة 
١٠١ؤأ\ذو 

التردشدة 

١٠١أثدذ؛
اللبمرا البمر

و\إكو\ المكر
اأمكن،  ١٠

١٠اعر؛
ياللخديتوا الخدسأن

أحاوء4! ١٠
آحيغو4ا



تْؤينات1جاوة اكالث(رامحي الخرالواضح 

)٤(رمم اصريك ®ْأجالآ 
^١^,س لخئالاسأت يا )٢( القرنان. بن القرة لرجال لا )١( 
ايأثال.حال نوء بن لاتجار يا )٤( النم. دوذة بن الخثرات لكايم ا )٣( 

يالخبيق.لككرين الإطفاء لرجال يا )٦( 
المصايع.ممة بى قوما يا )٨( 

الأاسلاتغزْ.)♦ا(يالرانت 
اظ.اشا,مئسالرجال رماا(يا 

)ه(اللأءياءللأةراء.
لأتمحادالدولتسممقمالتجار,)٧(ا 

المانعلضن.)٩(يا'لأمحاب 
راا{الأممءنلأتن.

ره(يمم ااض>يك 
لأجلي:الأ>تغارد ذكر >ع تلاثأاعثلةللأ>سةاثت، 

الثل١لمن.من للقضاة يا ياهللادسن. 
ياللاغياءبمضن.

4ت4:لاوس؛ب تختلفن امثلة ثلاثة 
والوئام!لللأم يا ياسJلا 

لالمساواءاللإحاءؤيا يا 

)٦(رقم اصريك صْأجاة 
•الأية الجمل إراب - ب 

الزدداشاجب بن للقاضي را(يا 
وئدية.نداء حرف يا؛ 

والجاروالمجرورياللأم، مجرور اسم ورالقاصي(: واستغاثة، جن حرف )اللام(: للقاضي: 
األثا؛ئا.مض الممئة لريا( متملقان 
الثكون.ض جربي حرف من: 

والجاروالمجرورمضاف، وهو هرة، ]( ٠١١الكرة الجر وعلامة م)برر( مجرور اعم ساهد: 
،تعلةانم)يا(.

هرة. ١١٥١١الكرة الجر وعلامة مجرور إله مضاف الرويت 
)!أ(اللئلماءراللأدبا.ا

وتعجبا.نال.اء حرف يا: 



اس(رامحي الواضح الخو مآ0؛بما الاضاه ت0رينات 1جابم 

الظاهرة،الكسرة الجن وعلامة باللام مجرور امم رالعالماء(ت جن. حرف راللأم(ت للعلماع؛ 
ااس؛باا.مض الممحمة يريا( متعلقان والمجرور والجاد 

وتعجب.يداء حرف )يا(؛ ١ )الواو(؛ ؤيا؛ 

الت1اهرة،رة الك؛الجر وءلأ٠ة باللام مجرور امم )الأدباء(؛ حن. حرف )اللام(؛ للادباء؛ 
بريا(.والمجرورمتعلقان والجان 

)م(ياللعادلخرمحسامحورا
واسغاتت.نداء حرف يا؛ 

جمعلأنه اياء، الجن وعلأئ باللام مجرور امم )المائلين(؛ جن. حرف )اللام(؛ للعادلين؛ 
ءألثجئ(.مض الثمئة متعلقان؛-)يا( والمجرور والجان مالم، ماذكر 

حرف>بتيءليالكم•)اللام(: ءاط؛ة• رالواو(: ولسن: 
والجاروالمجرورمدئرمالم، جع لأنه الياء؛ الجن وعلامة باللام مجرور امم )الثتمشن(؛ 

متءاقانب.)يا(.

•الكون على متى جن حرف من؛ 

ي)يا(امتعلقان والمجرور والجار الثل١Aرة، الكسرة الجن وعلامة -)ءن( يمجرور امم الجور؛ 

)٧(رقم اصريك لإأجالآ 
1^؛تقود )ا( 

اتآئزس4اينسهيرئجك، يضرأ إن لئوبيرا يا 
انونحنهموصنكم ا إيمللعلا مرا واسللمجد فانهضوا 

ومراأملها يا يقوموا اللأي، ي شأن لها ونموؤيكون لترتني العون أملها من ممرممللب إن 
عزكم.وعزما رفعتكم رفعتها فإن أجلها؛ من 

_!_؛إعراب 
نداءواسغاث؛؛.حرف يا؛ 

الجروعلامة باللام مجرور اسم ت )لومي( ٠ الفتح على بي جر حرف ت )اللام( ت لقومي 
متعلمانوالمجرور والجار ٠ إليه مضاف جن محت قي المكون على بي صمير ت رالياء الكسرة، 

.الاكم*اا معتى المضتنة ب)يا( 
٠الفتح على مجي رمب توكيد حرف ٠ إن 



الظاهمة.الفتحة التهب وعلامة )إزامنموب اسم مضرا! 
•الثقل ظهورها س مع آحرء على المتئدة الضمة الريع وعلامة مرفؤع ممالع فعل ت ترتجي 

•ارعي' مديره؛ مستتر، صمر والفاعل 

•الئكون على بي جن حرف ين: 
صميربيد)ها(؛ الفعل)رض(، وانمرورطقان الهاز _>_(، مجرور،اسم تيها: 

إله.مضاف حز محت همر الثكون على 
•،في••سها من لجملة)ترتجي الذلاهر٠، القتحة النصب وعلامة مننصوب أه مفعول عملا: 

خر)إن(.ليع نحت 
؛تقديرْ متتر، ضمير والفاعل التل١هرa، القمة الرع وعلامة مرفؤع مشايع فعل • يرئعها 

ضبمحت ش وجملة)يرفعها( ه، مفعول نمب محت س الئكون عالي مني ضمير و)ها(: )هو(، 
صمه.

اليئءييد'ي،الغ~ءنينمحهتالمج.اش )ب( 
أوالشراني حلقي نني يزدد حنا دمث، ا محنزة ل—ك ثنا 

اقالماJاوةواثئم على شري دل ثننا 
ال—ت—لأ؛-د،بوم ك—رام—ة ت—لث، لهسدس_ي ول_وان_يأوامي

مألمى فه منا فداه نمي النمسثلمى ابن ئع 
ثرحالأي؛اءت،؛

العونإلى بحاجة كان إذ الحص يخت التي حفيد أذكر حين صيري في تتردد عثليمة لحرة إنها 
علىالقيامة يوم عثليمة كرامة لنالت يامتشهدت نصرته ذاك إذ ولوأني ذلك، عن يمماعن والصرة 

ظابمّفراقه من وأدد.ْ ألمي حلول ؤيا له، فداء تفي افه ومول ابن وهو لا كيف ذلك؛ 
الرابع:المث اصراث 

الظاهرة.الكؤة النمر وعلامة متصوب مكان فلرف ف؛ه مفعول ؛ع: 
١وهومضاف الئ1اهرة، الكسرة الجز وعلامة مجرود إليه مضاف ابن: 

ؤالتندر ظهورها من مئع المقدرة الكرة جر. وعلامة مجرور إليه مماف المصطفى: 
ظهورهامن مخ المتكلم ياء مل ما على القدرة الضمة الرفع وعلامة مرفؤع بنا-أ شي: 

ءميرصضالئكونفيمحلأ>سافلايه.و)المء(: النامية، بحركة المحن اشتغال 



مإجابةت٠ديناتالإثاه 

؛ورالهاء( التعدر، ظهورها من مخ أخرم صلى المقدرة الضمة رلعه وعلامة مرثؤع خر نداء؛ 
الإعراب•س لها محت لا ايتدابة والجملة إله، مضاف م محل ش عر مض صمير 

حرفسواسغ1ثة.)يا(: امعانة. )القاء(: ما: 

والجارباللام، مجرور امم الجلالة لقتل )اه(: الفتح. على مسي جن حرف )اللام(: ه: 
والمجرور•صلتان؛-)يا(.

الثكون.على ميئ جر حرف من: 
م)يا(.والمجرورمصلقان والجار الثلاAرة، الكسر؟ الجن وعلامة مجرورد)من( اسم ت ألم 

الظاهرة.الكسرة الم مجروروعلامة إله مضاف الفراق: 

له،دسء صوء  ٣



صضان إجابة اس( رامحي الواضح الخم 

١^^٠امؤيتات إحاة 

\لأووالشم 
يقم)١(اص>يك  ٠٠٠
الثتب:تان ح وقب ملأتن  *ُمتن الوتث 

الآ.؛م(.دنةثاالميز، خيفا ا.ئلالأ-تئثينميى: 
لأنهاهاء؛ تقلب التاء س0 التأنيث، بتاء تتقو الكلمة )آخر اليث. ئدمتر الئجلل، ثم، -٢ 
تمك(.التأنيث( تاء ونل ، ٠٠تلحق دلا مالم *وئث بمبمع قنت 

لأئهاهاء؛ j؛lJ^( التاء هال« ااتانيث(، بتاء ثنتر الكلمة )آخر المثرء0. ئدهن( المراح ٣-وئرء 
.تتأمك( التايث( تاء ونل ، ؛4 تلحق ولا مالم عويثه بجمع ثنته 

الضمير،ماء إشباع j^،_( مكسورة، الضمير بهاء متتر الكلمة )آخر • به ^٠^٠ ذء؛آ لوم ونل( - ٤ 
■ساكتا( الضمير وي؟ةى 

وتدنكن(.)آخرالكاJةقمك، ه-ننل: 
المجرور،المعرفة المنقوص بياء تنثر الكلمة )آخر الجاني. الئئوض التثل دلائل يى إن -٦ 

ورثها(.الياء ؛يجوزإثٍات 
وسلبمجمغالشثثئ،؛الم،، تثربتاءالتأنيث الكلمة )آخر ب.راوذ3،فيءيرثراءاْ. 

هاء(.ملن( التاء وهالأ، تلغنا؛،(، ولا مالما *ذي 
وسسالم، مؤئث( جمع في وهي تنثربتاءالتانيح(، )آخرالكلمة والئبربمدالنايات•- ٨ 

وتسكن(.هي كما التاءئش 
الياء،كنى الصوب، المحو؟ المتقوص بياء مثتر الكلمة )آخر ثاتما. شاكرا المرء يزى وأن - ٩ 

ؤتقلن(القا(.ؤتحدنهالتؤين، 
ؤثحذفالياء، ئش المنصوب، التكرء المتقوص تنتوبياء الكلمة )آخر • ماخلأ لا تانعا - ١ ٠ 

القا(.وملب( المهن، 
،؛ألم( نمت، التي التأئيح( بتاء تنثر الكلمة )آخر • وأتاه رؤية اعمالوض *ي بمدد دان - ١ ١ 
هاء(.مملت( وهذءالتاء به، تلغنا ولا >سالما *ذي جمع أثنت وهي 

٠ ١٢ ؤييقىالضمير، هاء إشياع ن( فيحل■ مضمومة؛ الضمير مئثوبهاء )اخرالكلمة ٠ أدبه يرينه ٠ 
الضمير،اكنا(.



اهايءارص الخوالواضح |اوقأوتْ)دنات إجابة 

القمم،هاء إساع شحذف ضموعان؛ القمم بهاء تنم الكلمة )آخر ثن1ة. يتنموبه -  ١٣
ّاىا(.وش\شم' 

•الأحوال( جميع المتصوري ألف )^>c القش. ص -ذلك ١٤
شوحت(.القمم هاء لأن القمم؛ إساع )يض آمالها. دننقئ هودحرأثيب - ١ ٠ 

الضمير،هاء إيباع ثءنذ< مضمومة؛ الضمير مقوبهاء )آخرالكلمة مداه. مذالقفل تبع -  ١٦
•ماكتأ( الضمير ؤيقى 

الضمير،هاء إشب1ع يحذف مضمومأ؛ الضمير بهاء مقو الكلمة )آخر ٠ أكاه النجي وبن  ٠٠ ١٧
.ساكتا( الضمير ؤيش 

اص_سدةم)٢(ُس 
،،JLpموقوهأ جملة ش وضعها  الكلمة

الثحاباء. jjjJiiلاتكن  المحاباء

الئهئياُت،. ٠٣١٠امئ  الئهدباته

ابمالث،ثال،القتا،؟ القثاء

ءثنممايا.ثلاثة قرأمح،  كتابا

المجئ0.الSلاJة هى هذه  المجيء

هالءحهاةلمل4. نينة

,الننئوذة الغاية لقدنلتؤ  التشويه

اثمءننتم.هدا  ؛ء،ءُ
عرت

نجره,ولدك صعد  ثجرة
الراجي.اطوث،المالث، 

١المر١ء؛وبها  ريها

سار؟خم ١^^٠  نان

العلاالهمم أصحاب، يثللم،  الثلأ

.مكانا أمس رأيت،  نابا

نحنا.الكسول  نحتا



ضانإجابة ١سا رص الواضح ادم 

)٣(رقم أصديك مس 
الوقفئي \_i لأن يت؛ كل آم الت>ك سكين \لأءو\ية أيان في ابت الش اكرقة 

•سكن المتأمك أن 

)٤(رقم اصريك ^،_ 
أحاة:يرثي قاد )١( 

جامعههر ما الأننار في يثرى ه ثثبيوأم ر ندأب أغ 
هوتاينةنن عن وأدهلني ئنله كان ا م؛ jj■همن به نلوث 

ح/حاس•'
ءيرْ،ني ^5، ما المحاسن من فيه اجت«ع وتد الثغيقة، والأم التئ كالأب لي كان احي إن 
سوا0,شيء كل أناتي النوم وص0 وأحزاني، مصابي كل يوجودء نين ند وممن 

تالمب يان ح آحرهما، على الومح، مر اسمن المر ادلريإن4 
ناش(.ت رتاش ت وأمل حاث(، ت )حامئة واصل الهاء. وسكمر الضمير، هاء إلماع حذث 

)مآ(وةالآخر:

}؛\j\SSفمرنتث \لئتي ئضياله يئزله لخحإ لاينجنناش 
١مثه فيرأنناجها الثنتر لونيين  اممايلهفمر نيثأ رادذلمث ٠ 

دمحادء؛ينت
ثضالتهافإن ر؛ الثممؤإلمر وليتئلر ومتنك؛ مكاتت4 منر ينيل ء؛4 ينزل الذي منزله أن - أح، يثلنن لا 

شي،ء٠فضلها مر زاد لما ئرل مثة نيلت دلو تزلها، الش أبراجها ش لا اتها ذي 
;الثيب يان ،ع أحرهما، ءلٍه الوهم، مر اسمئ، المر الطري2ة 

مقتوحت.لأئها الضمير؛ هاء تحلف لم 
)٥(رقم اصريك ®ْإجالآ 

المنمر:را(ئالأنوالجب، 
بانياالماد ولا نكوبا الغني قلا الأذى من، خلاصا ث>رق لم الغوث إذا 

١مخاء أكان المنى، عالي ملف أحلاق يللتنى  ثناحنا؟أم أنى ٠ 





الوقف،تْ)ياناذو إجابة \ساالواضح)ص الخر 

القانيالمم 
المكنبهاء الوقن 

دهم)١(اصديك ُهْإجالآ 
علهالوتف ثم تامة، جملة ش الامتفهامة رما( عر إدحاله  الحرف

ملمتثتهم،ث؟ ءذ
إلأمالولمإلأ0؟ إل

بصقاعمه؟عم  م

بته؟مثرالنشاجن  ل

مجالآاص،هرس)٢(
المفائعلى الوقف ح مقارعه، على ر؛لماآ إدخال  الفنل

للم:ط دش

لءمة دم،

للم:ذ دض

دثمح،
لم:لأ ش

دص

)٣(يقم اصديى مس 
الان مْع أحرها الكت هاء لحوق حكم  الكلمة

بتاءبحركة متحركة الكلمة لأن والتسكين، الثكت بهاء الوف يجوو 
ءئا؛يا<ْر»ممايىا،.سال: لازمة؛ 

محابج،

بتاءبحركة متحئكة الكلمة لأن والتسكين؛ بهاءالثك،ت، الوقف يجوز 
وءالهرمانء.ءالهرمانمء، تيقال؛ لازمة؛ 

الهرمان



رامحي،_(الخرالواضح ضبماتإجابة 

بماءبحركة متحركة الكلمة لأن يجوزالوقمربهاءالمكثروالتكين؛ 
واتيالثرا.، l4^J®؛،ت مقال لازمة؛ 

>لمااث،

بتاءيحركة مثحركة الكلمة لأن والتكن، الثكتؤ يجورالوتمربهاء 
وءانى•.•ىأ، منال: لازمة؛ 

أمس

بماءبحركة مثحركة الكلمة لأن يجوزالو؛مربهاءالثكحروالتكٍن، 
وءانثرا.9أقتا، نقال: لازمة؛ 

أئتر

بماءبحركة متحركة الكلمة لأن الثكتروالتكن، بهاء يجورالوقمر 
أبم،وأبم.مقال: لأزمة؛ 

قاك

بماءبحركة متحركة الكلمة لأن يجورالوتمربهاءالثكتروالتكن، 
وأهىا.®همت«، متال: لأزمة؛ 

ص

بتاءبحركة متحركة الكلمة لأن والتكن، يجورالوتمربهاءالثكت، 
وأعوا.أهوت•، ذئ١ل: لازمة؛ 

ئد

بتاءبحركة متحتكة الكلمة لأن والتكن، الثكتv بهاء يجورالوقمر 
»ثثةا،راإماا.مقال: لأزمة؛ 

ثم

بتاءبحركة متحركة الكلمة لأن بهاءالثكتاوالتكن، يجورالوتم، 
و،الؤمترنا.،المؤمتوو4(، مقال: لازمة؛ 

المزمتون

|م>يندقم)٤(
تالثش؛او الخالقة يه1 سسلث محيل* من حالي\ؤواوتي ين قادبمص ( ر١ 

ويد•كابنهي دلمن اأي_م__نث منئملف 
ةيانيا ن4الءعريي ا ئص_الالك مالمة صئلا ي

الشب:يان مع اياص، من ءiيىأحركر؛ين الوتف م النث الش الممة 
لازمة،بماء بحركة تمكة الكلمة لأن \ثكتلأ بهآء الشاعر وقف ُارثاني: الأوو اليين قي 
.^١٤٠٠٠®ت ء٠كاتتاا ت وأصل بيُ، أما • يتُ أما ت وأصل 

موئثجمع الكلمة ولمت، مثغئك، ملها ما لأة هاء؛ التأنث ثاء نمت، ^،: ١١٥١المتر و؛ي 
®ثايهء.9ثأتت<ت وأصل; ملحقا؛4, ولا مالما 



الوقفءتْرونات إجابة اكايتءارابزم الواضح الخد 

١^^١^مس ين محياه ناد )٢( 

ةثوألومينلشى ح الشا ني عواذل النكت 
إل—ت•' ئمك وثدة__؟-_نث ك قدء__لأ تب شن الفؤن
فلاطلنياتن ولا -ن ص ثب ن مند لا 

أعياناثب:آتاص، بئ محت آخركن ض الوقف في است التي الشمت 
يتاءحركه وءإواواتلاتهؤراآخرها ت الكلمات لأن بهاءالسكت؛ الشاعرئتاوقت 

لأزمة.

T



اكالى(رامحه الخوالواضح النملاعواب تْر|ينات إجابة 

ادبم0الإعراب إحاة 

)١(رقم ارمح>؛؛ك ُهًُإجام 
الب ألإعرابحث هن حالها  اليملة

اثوائة.لأتما  ١^١^،س لها محت لا  .إاح.اق.أبا نالت 
اثتب(ءأبا حادس لأنها  فىمحو(مب بممرلص 

٣؛لا حملة ملي معهلوية لأنها  الإعرابهن لابلالها  .إلخ. *كازتنص. 

حم»كان•لأتما  iJ  غبص
عترالشرط جواب جملة لأنها 

الجازم
الإعرابهن لاسدلها  تظظ

١٣لا جملة على مسلوثة لأنها 
لهاسالإءراب

لأمحا،لهاُنالإماب إلغ. . . نكتب 

اكب*الئميرش لأنهاحادمحن  فيننا[صب ثوي
المولعقول لأتما  تيص'ب دصلقى

جملأامحراضةلأتما  الإعرابهن لها لأسن  <١^٥١
جملةعلى ععطونة لأنها 

سن،؛ءر؛ لها الش أوصلتي، 
الإصراب

تيص*ضب أيتث
™ى

امانةلأنها  لأ.حلهاهنالإءراب .إاخ»إنرأيت.
ب4ضول لألها  فىسءإ[صب .إاحألأمحور.

١٣لها جملة على معطوقة لأتما 
سالإماب

فىمحإ؛مب إغ. . نمصا. 

غمجازم لشرط جواب لألها 
أوءإذاهبالئاء ثرن 

الإعرابهن لأ.حلها  يلت



الجملاعواب تْوين،ذن إجابة اكايءأرامحي الواضح ادم 

رض)٢(اصريك 'إجابة 
ال الإعرابحن من حالها  العمالة

٥٧٥١لأي  لأطلهاسالإءراب الأصمعيتال 
•مودالقوللأئها  فيمحا[مب اعراياممعت 

لأئهاصمة فيمحر[مب يء٠لدجلأ

حاللأئها  فى*حا،صب ويوبمول

•مودالةؤللأئها  فىىًاتمب إلخ. .نلأنا.إن 

بالقاءمتترنة جازم شربي لأيهاجواي  جرمئد ؛ي  منكنصحك نإنه 

|إن|خر لأنها  يبعد سش  مئكتصحك 

الممجواب لأنهاجملة  سلها لأسد  .إلخإنءماريبم.

لأنهامحراإن« في*حدنلمء
امتناثةلأنها  الإعرابس لها محت لا  ئتدءلم فإن 

بالماء•مترنة جازم لشرط جواب لأنها  جيمد ئم  نلائيظث

رض)٣(اصريك 'إجابة 
الثسسا الإعراىحنث مى حالها  الشالة

تننزةلأئها  الإعرابص محللها لا  رصيااثلئثهما والتتاش إن ر١( 
ظلت،

الموصولصلة لألها  الإعرابمن لامحللها  نزعتهاالش رآ(أ؛تنأت،ال؛ئلة 
حٍر،اكاد«لألها  فىٌءًدزْب )مأ(كائالئتائيثض

لألهاصمة فيمح3مب جهوريّوتح حيا نمنئ، )٤( 
الممجواب جملة لألها  الإعرابس سدلها لا  لأسلنوحملث، )٠( 

مقترنةجازم لشرط جرات لألها 
يالقاء

جيمل سش  الشتاءمتحؤجهقض مس )٦( 
للنزهة

لأئها'؛مرُلتتُ يبعد سش  ص(لنتالذودتهون



اكالث(رامحي الخوالواضح  م< الجملاعواب ت0)ينات إجاُق 

همدجازمبشري جواب لأتما  لأ*حلألهاسالإءراب اهشكرنا المث هتي لما )٨( 

>دجت
صمة.لأنها  يبعط ش  >ساءلعةشمنه هداتوم )٩( 

امترامئتلأنها  لأءحتلهاسالإءراب )♦ا(هل.ْ.الدائاوىاّكها.
دارى

الخمعلى ممهلوتة لأنها  ر)ا،ائليقصص>
لأنها.>اق فيمغ3صب مسأؤإئها الثمل نشت ( ١٢)

رض)٤(ا|مح>يى لإإج1ة 
نقوللأئها مب؛ •ّحرأ ني مسحته( أاءمل رجمالة: بممسحتي. اغتل اتللك: الم )١( 
القذل(.
لأئهاصمت(.رئع؛ تخت ش صاحتت( انفع ت )جمالة صاجثت. تم هذامالم )٢( 
مدا•لأئها ربع؛ ٣، همب جيلأ' *ملمث ت )ينلة جمي3. ملمْ الممون )٣( 
خر(.لأيها بوالرنع*نيمحذرتع؛ ائتا رجنلة؛ الرتع• بر تما نمك )٤( 
لأئهاحاد(•اوالئماءممرةافيمحر؛مب؛ ت )جملة واثماءشلرة. ذمت )٥( 
نحي،في بنةُ كان ما على *إئنآيث )جملة؛ منت. كان ما على آيث إئث حتث إلما يدم )٦( 

١إله( مضاف لأئها جث؛ 
J؛_jJجواب لأنها »دتهذنالوش*فيظجزم؛ )جنلة: الوثلن. قاؤهصن اخلمتم إن )٧( 

ّبالهاء( •قترنة جازم 
إله(.ماف لأئها جن؛ محت ائيمذالمتاءلئا*ى ت )جملة ثيمذالمناظئ. حث ترهن )٨( 

)٥(يقم اصريك 
الإعراب؛من لها لا الأرص' ءاحقنت ت )جمله الناس. نعد الأرص احصنت )١( 

صلئلأعها ١لإءرابؤ س لها محت لا ناءثت« أصاءت )جتلأ: ناعه. صاعت ١^ ما("رات )؟ 
الموصول(.

جملةلأنها الإعراب؛ من القلالمكدم»لأ.حلها أإن )بملة: ١^٣. إن )ما(واأد 
السم،*جواب 



لأعهالهامن اقلثتنادنأميالامح )_: نمني- ظذقال لمئورني إذا)٤؛ 
الجازم(.ءٍر الشرط جواب جمالة 

الموصول(.صلة لأعها الإعراب؛ من لها ٠،،>^ لا اصسأ ت )جملة صئتثن. الذي مرني )٥( 
»اداماهءزكألأمحإ؛لهامن)محالة: iانالكىكر. عزك.رائك، اه )أ-(وءاكي.ادام 

اعتراصثة(.محالة لأعها الإعراب؛ 

محالهلأيها الإعراب؛ من لها ما>رأ لا اه* ارجئة )محالة؛ تئيا. ثان - اه يجثه - أيوك  ٢٧)
اعتراصثة(.

ما3ُلوفةلأيها الإعراب؛ من لها *>حإأ لا البردا ،ائتي )محالة: البرد• وائثئ الشتاء جاء )٨( 
الإعراب(.من لها مح لا جملة على 

)٦(يقم 1ص>يفي صًإجاة 
الإعراب:من تغث لها ام المحل _ من حمأ لكت داحد د ١٤٠)١٢ 

•خر( ريع محل س • • • يحرص ت )جمله • العاني إثارة على الشاعريحرص 
حال(.نصب محل م وهوحنعن، )جملة: لهوحزُن. المدرمة إلى الكسول ذهب 
يه(.مفعول نصب محل ش والد«وك، أطع )جمالة: والديك. أطع لك: تلت 

صفة(.نصب محل ش بجد، بممل ■ )جملة • بجد يعمل عاملا رأيت 
إله(.مضاف جر محل ش مياذالأ، كنت )جمالة: • سرق تلا محن"الآ كنت إذا 

الشرط(.جواب جزم محل ي تفوق، موف )جملة: • تفوق موف ^■١ إذنيئ 
سلم(.على: صلفا رتع محل ش تئم، )جملة: ؤيمحلم. بملم المالم 

معسم١حمdايجفياضلأممت٧صالإءراب:
ابتداية(.)الجملة نور. الملم 

شٍرعة(.امكت، أن )جملة: امحكت. أن ظرض اله نثلر 
لقنم(.جوابا واسة )الجمالة كلامي. م لأصدتن واه 

غبرجازم(.شرط جواب ءلتدرسا )جملة: فلتيرس. الامتحان على مقبلا كنت إذا 
اءماص؛ة(.افة، نفعاك )جملة: • مما - اه نفحك - الكتاب 

صالةالموصول(.ذكرصلي، )جمالة: رأيتالد.يذكرصلي. 
ابتداية(.على سلوفة شد، )جملة: ليمد• معتد يقرأ 



اكمماححرابياسا.؛قه ٌبمل كرف تْهتك إج،بم 

يقم)٧(|م>يك 
اكشل:مع ممب، تخن تجيءئي اض مخظمألليتل مواضع محسة را( 

للموق.طايا محمودسهراليالي كان ت خركان 
•إلي نائم انك علمت ب4 مقعول 

وهويتشر.اكئالب جاء ت حال 

•يجد تلميذاييئس رأيت ت صفة 
كادتاخيةفوق.خركاد: 

ونع،ص م ماضذةسلاضتحيء ^^٠٠ رب( 
•زوجها تطح اكالحت المرأة خر: 
اكادنن.يحب اه إن إن: خر 

حميدة.صفاتم رجل أحوك ت صفة 
ؤيرشد.ينمح المخلص المعلم مرمع: صلف 
أعاشيل:جث،  ١٣ثجيءم ام لليثل مخلقة مواضع ثلاثة رج( 
التقيتثاءرشعرْمهمع.صفة: 

نأث.ممايا زان إذا إل: مضاف 
•وتقرا تذهب حيث علمت مجرور؛ صلفاعلى 

اشيل:مع جزم، تخن م ئجيء ام للبمل ممحلفة مواضع ثلاثة رد( 
,يتذلر0 التجاح »إن يعرس نن جازم؛ شرمد جواب 
مملك.على وهومجانيك عيك، *ئللع اه فإن تذهب أيمما حزم: محل ي جملة على صلفا 
اقتديك،.تمفماتقراوممرس مجزوم: على صلف، 

)٨(رقم امديك جابة إ٠ 
الإعراب؛س تغن لها جملة ،تهما /،^3 القرط جواب •ئالازيجيء )١( 

لشرطجوايا وقمت لأنها جرم؛ محئ ني رالجملة عليه. يسهل الهوان ثإن بجن نن الأول: 
يالقاء(.مقترنة جازم 

جازملشرط جوابا ونمت لأنها جزم؛ محت ش رالجملة عزا. ستزداد  ULpتزدد مهما الثاني: 
ياكاء(.مقترنة 



إو1بمبمت،ملمساكمالواححساكاك( 

الإعراب:محن لها نحت لا جملا ئهما همرثن الشرط جواب جيء مثالان )ب( 
يالمرصاد.اه تجئ المجرم يذهب اس 
التائتٍن.تلوب وتماراشمأزت بحانه اه يكر إذا 

)٩(رقم اصرين ُاجالآ 
■ا،؟محت الجمل ^١^، ~ ب 

)ا(اشائلثورثاليش.
١لثلامرة.الضمة الرغ وعلامة مرمع متتدأ * التشاط 
جوازا،تتر ضميرم والفاعل ،  e_AlIaJالضمة؛الإل وعلامة مرثؤع؛ مضايع فعل ت يورث 

اهوء,تهديرء؛ 

التعذر.ئلهورها من مثع أحرء. على المقدرة القتحة التهب وعلامة منصوب به مفعول الغش؛ 
•خر يبع محت ر الغكا( رتددث لجملة؛ 
العصفوريعري.تمعن )٢( 

محتر على مبتي مر ص والتاء: بالتاء، لاتصاله الثكون على مض ماض فعل تممث،: 
ربعف١ءل•

الئلاءرة.الفتحة نمه وعلامة مممرب به مفعول العصفور: 

تقديره:متتر، ضمير والفاعل: التلامرة، الضمة الربع وعلامة مشايعمرفؤع فعل يعري: 
حال.نم، محت ر والجملة )هو(، 

سنر.تقغ إن )٣( 
اللمكون.على مبي جازم ثرط حرن، إن: 

متتر،ضمير والفاعل: التكون، جزمه وعلامة الشرط، فعل لأنه مجزوم مشايع نعل مثع: 
)أنت،(.تقديره: 

ضميتوالفاعل: التكون، جرمه وعلامة الشرط، جواب لأنه مجزوم مشايع فعل سند: 
رأنت،(,ممويره: تر، ت م

)؛<ءذارسممحصائت.
مثدأ.رفع محت ض التكون على بي إثارة اسم هدا: 
وهومضاف،.الaلاهرة، ١^^الصمة وعلامة الميدأمرفؤع خر زمن: 

رة.ااaل١٠الضمة الرفع وعلامة مرفؤع؛ مشايع فعل محص: 



محء1؛وسممهر
٠٠هءادستاثإ،ر1بوبمو 

مضافحن مأءإإ لي النيل( )يفيص وجملت الذل1هم0، الضمة الرفع وعلامة مرفؤع فاعل ؛ ٠٢١
إل-

أنس.^١ الدين عاد )ه( 
الظاهر.اكح على بؤر ماض سل ء1ئ; 

١فاعل رثع مر٠٢ القح بؤرعلى عوصول اسم الدينرت 
الكون٠^٠ ضميربي والواو• بواوالجماعة، لاتصاله الضم، على بؤر ماض  ٠٣ساروا• 

الإعراب.منر لها محت لا الموصرل صلة والجملة قاع)،، رفع محت م، 
نمب.محت ش الكسر علمر مف زمان قلرف أممرت 

١ثأعئه بث استعان منر )٦( 
بدا.رفع همرمحل الكون بئرء1م، حازم شرط. اسم مر: 

•رص( ٠ تقديرْ ستتر، صمير والفاعل الفتح، على ميي ماض تحل ٠ اصتمان 
)انتتان(*بالفعل مكان ومجرور جار ^ ^؛٠٠

اا1رءلاجواب واسةر، )الفاء(: ثآعئه: 
ورالهاء(:)انت(، ضميرمستتر، والفاعل: فعلامربي،ض،الئكون، رأينة(: 

الشرط..جواب حزم محت م، )فاعتن( وجملة: به؛ مفعول نمب نح3 فير  ٣١ءلٍ، بؤر ضمير 
ض•رغ هحل في والجواب الشرط وجملة 

اه-الئلأنهاالقأو.أداتك مر )٧( 
الثكون.علمر بمر جر حرف هم،: 

أمحل.وفوالمجرور،:تعلقان والجار المقئرة، الكسرة الجن وعلامة مجرورب)تر،( اسم التأنيرت 
مقدم.خر 

مفعولنصب محت هم، القتح علهمر بؤر صمير و)ااكاف(: الفتح، علؤر ماصيربئر قنت أدانك: 
يه«قدما

اه()ادامك وجملة: التلاعرة، الضمة الرغ وعلامة مرفهمع موحر فاعل، الجلالة، لفظ. اة: 
الإعراب.مر لها تغن لا اء؛ترامق 

الثل١هرة.الضمة الرغ وعلامة عرثؤع موحر بدأ الثلأمة: 
٠فأمحئه عملته عتلا إن )٨( 
١الكون ميتي جازم شرط حرف إن: 

اعملترا.والءتاوير: المذكور، متر، محذوف، لفعن، به مفعول عتلا: 



|اجْلإعراب وْرينات إجابة رامحيالواضح الخو 

محنني الغيج على بؤر صمير ؛ ورالتاء( ياياء، لاماله الثكون عق بي مامحير فعل ت عه 
ميريأءءعلث4ا ت وجملة يه، مقعول مب •حث ئي \لحإ عر بي صمير • ورالهاء( فاعل، ينع 

جوابالشرط.واسةش )الفاء(: فأمنه; 
ورالهاء(:راث(، ؛ تيوير، وجوبا، متتر صمير والفاعل الكون، علؤر بي أمر يل ؛ )أمنه( 

الشرط.جواب جزم محز ش )فأمنه( وجملة: يه، مفعوو مب محل ش الضم علؤر بتيأ صْءر 
رم)•١(مجا،اأامرّه 

تردأصابتنيرولم ندي إحدى اءريعزتة تمؤرئأمللأفول 
ولديوذا أدعوه جينر أخي مذا صاحبه ممد منر حألم، كلأهما 

ولاأقدرعلؤرلير، وأنهماكاليدينربالشبة ذلك، ممد لم انه لابتي أحي تتل ءزائي'ءلمح، إن 
كولدي.فإنه منراتهمر؛ الانتقام إلٍرولاسيل الاستغناءعنهما، 

؛ٍانأحواواوبمليهم،امح,:
الب الأعراسحيث مؤ، حالها  الننة

لأنهاابماة. يذاسلها لأسن  إلخ. أم)،. 
النول،•مول، لأئها  نمبنغث نر  ولخ. وحيىندى. 

خروغ نغث م، لأنها  م،سترني أصايئى
حال،لأنها  نصبمحت مح،  4?
ا؛تاوادةلأنها  يذالإعرابلها لأسن  .إلخ.حلف. كلاهما 
ابتدايةلأنها  لهامحالإءرابلأسن  JLa أنمر؛

إليهمضافر لأنها  هم،دت> أدعوه

محزلا جملة علؤر معهلوفة لأنها 
لهامرالإعراب

الإعراببن لها لأسن  ولديذا 



)ضالواضح الخد اكامةالتْؤينات إجابة 

ادامت\جهق 

والقاكةوالقاية الأولى الموات ممرر في 
رقم)١(اهريك ®ْ(جاة 

مث:راجا برولأ( المش يكون جملة 
سامرا.إلا الطلاب ضح 

ج1مأتضثتوإئائصم:اصب>إلأ( يكون جملا 
رمعيدأ(.مميل إلا الطلاب تجع ما 

لإمحراب؛ا من موس يقتفب ء1 حب مالي مميا ب<)إلأ( المش يكون جملة 

معيد.إلا تجع ما 

أثياء:احدثلاثت الخاية يرابمدالخالة !^)٥ 

غالب.المترو وصاحب الضيوف حضر مثاله؛ ت ْواوالحال( )١( 

مشيرة(٠وجوههم الهللأب ُررأيت مجاله٠ القمير٠ )٢( 
وهوغضان(.الهاصي يقضي ءلأ ت مثاله والضميرت أواوالحال( )٣( 

مثادكيزاهل:
معير(.إردب أوت شعير، من رأوت معيرا إرديا شتريت ا- 

تالمتاحة مثاللتمييز 
معاش(ذراغي أوت ثماش، من ذراعين قماشا)أوت ذراعين 

ثالوزن لتميز مثال 
نتاح(.رؤلل أو؛ تناح، من رمحللأ تناحاراو؛ رطلا عت ب- 

أويالإصاية.أوالجردءمن( التهب، الأتولع هده ش اكييز حكم 
)٤(رهم اص>يفي رةًُإجام 

مثلIالجملة، به؛ي تلفتل  ١٠هوث التلموظ الثتء ر١( 



اميناتاكاذإجاJdاس( رامحي الواضح اكم 

ماءأسذما(.او: ذهب، غرام الائثننئاءرااس<رأو: الوين: أ-أسماء 
ثوب(.من ذراعا أوت ثوب، ذراع ثويا()أوت ذراعا ااساتا ت الماحة أمحماء - ب 
حتطأن(.هيزأمن أو؛ ح؛طت، قمن حتلأ()أوث تمزأ ث اعل أسماء - ج 

أو؛)_(.أوالجر،١^٠٠ الصب الثلاه الأنواع م اكٍز وحير 
دسة(.تلاثون اكذلاري على >مث النيئ: أسماء - د 

يكون:تميزالخلدأن لحكم 
أتام،.سة ي 'مارت ت مثل أ عشرة( إلى من)ثلاثأ الأعداد ش وذلك مجرورا، جنعأ - ١ 
 ٢ P ،احد'رأى مل• ؛ ونمن، تعه الأعدادمن)أحدعرإي^ في وذللش مفردامجتصويا

عشنممابا(.

حتدي(.متث الساحت ش 'وقف ث مثل أ والألف( م؛)المثت وذلكر مجرورأ، مئردأ - ٣ 
مثل:مها، يدكن أن ءٍر من الجملة من مهم ما التلغوظث المتين )٢( 

قراءة(.الك؛اب 'أتممت 

دالما.مصوب او4 الخلخوظ تميم لحكم 
رقم)٥(اصريك لإإج1ة 

لاسم في صفة على دل ما السي والنحت منوعه؛ نفى في صفة على دل L الحقيقي الثمت 
يالميؤع.ارتاٍد 

ش!مكونه يهنايق الحقيقي والثمن 
والتأنيث.ا.اكلكير 

 ٢ p ٠والتعريف التنكير

ماّالإرادواك؛ةوالج،ع.
والجن.والصب الرفع - ٤ 

مثموئه،ئخ 'الصالحة( النحت أن ثالحظ الدنيا، متلع حير من الصالحة المرأة مثلاث فلنا فإذا 
ا؛الثفع.م1ّالإراد. ؛^،. pTاسالتأتيث. أرمةأمور: في دمو'المرأة( 

يطاثقالص والتعن 

والجز.واكب الرئع ١" 
والتنكير.التعريف — ٢ 

١والتأنيث التن.كر ش! بمدء ما ؤقع داتما، مفرد ومر 





1كا£ق|]تْر|نات إجابة التالث( رابيد الواضح النحو 

•اللوح* ض أمحب ت الفاعل نائب دمجرور لجاد مثال 
اك1ءل:ص اكيكوب الظروف 

اثرب٠^، اشب ظرم لا ت أي كتولأ؛ يكون أن الفاعل عن ثوب الذي الألوف ؛ي 
ُلديا،*،أمحييدم • أود١ *ثل أوإصافت؛ يوصف نمثا يكون وأن اعنيا، بثل: أوالجن؛_)بن(؛ 

الماءء*محامة ؤربير ٠ ونولتا 

القاعل:عن تتوب التي الماص 
*سحان(،محتل: المدؤيت؛ على النم، يلزم لا أي: ثثذئ؛أ؛ يكون أن المدر ثي هؤ'، 

إّّداغءأنيغ ونولتا• ثديدأ، إنراغ ٠أسرع ثوبتا■ مثل أوإضافة؛ دوصفٍج نخثئا يكون وان 
الء1ئم«ا.

(١٠)رقم اص>يبي صًإجالآ 
اوءثنا>ئ<.أنلمئت، رأ( 

النتلأ•وأؤير المحتل، عن رغب )ب( 
ؤمحثم،•يرض بما محومحر يون ولم بالواجمت، محم إذا رج( 

(١١)رقم اصريك 

واحموة*.امنشثئ(و،مدرئاجماءا، باس بن ااجئا< ؛ ٣١
همرة؛فملس، ا زانية الواوبعدالق ئئلثنت٠ اريقاوا، وأصلها: >جقاءا، إعلاليي حقل 

ءضاروئ،>جئاء،.

(١٢)رقم اص مأجالآ 
الأمورمنامف عن يعلون الذين 

ضارتقأحذثت، الواو؛ على الضمة اءسقلت )معالون(، وزن على ربملوون، ٠ أصلها يعلون، 
واويحيف ولم الكلمة، لأم وهي الفعل واو يغذنث الواون؛ هما ماكثان فالتقى )تعلوون(؛ 

.ءيئئونء ٠ ءيعلوزُ رورن الجماعت، 

٠١٢١®ً.ساصمدم 
ولمأي: انئئول(، يمعنى ءئبيل(، ورن: الئنرأعلى اننظ لنبيْلايى كلمة 

إعلال.مها يحديث، 

ارنشيوءلاا.واصالها: •مثول، اسم ومي وزن على الظعام( ٠شاءل بن اانش؛>لاا كلمة 



الٍاءوالواواهمات ساكتان نالض ا ملهاضارت!شوط( المحح الساكن الياءإلى حركة ملت 
الياء.لضامة الثين وكرت لاكتاءالماكين، قغذف 

(١٤)يقم ص للآإج1ة 
■إغلأل مها بمدث ولم ،^٠١^،•، ؛ الثيء^٥٠٠(^*؟3 اوثث ين •شال* وزن على 
ُبرأرةُ،واصلها• إذاأصلحه•؛ القوب^^٠، الريل، ُدءا بن *بئنلة• وزن على 
اثنلة•.وزن عالي ( ٠^٥١٥كارت القا؛ ثملت عاملها؛ الواوواتنخ تحركت 

(١٥رقم)امزيك ُلآإجاة 
ااوقعامن يالحى ٠^٥٢؟ 

واووحذنت الأمثال، كوالي ١^^١ ثون حذمت *يهضنوئن(، أصرا>ئئفن•؛ 
ملواوupنورواوالجماية، النمل ابءلإّتاد وخزنت ئص٠ناجماعائاكئين، 

الجعامة.

(١٦يقم)اصريك لإ(ج|لآ 
صنع.ما متس تلميل.0 أهمل إن الأستاذ 

ل٠م١لالتلمLJؤاى؛ نغدوف، بالدم المخصوص 
اوصميرأننيرأبال، اومضافاإلى م،مقايأل، يكون؛ أن *يئس* فاعل في يئثرظ 

الموصولثن.أوامن• اما• أوكلمة يكرة، 
(١٧)رقم اصريك ص1ْج1لآ 

أاصءيء؟•:سالإءراباتجامةفيص.فيثولا: 
اثادم•مله والمشنق ^^3j\ مج؛تاوا تكون أو الحتر، ،_LJ تد فاملأ اعلي• كلمة تكون أن يجور 

خرأئقدمآ.
خرها.وانادم• منيامرفوعا، كلمة.p^• كانت انادم• على اعلي• كلمة ؤإذانشت 

(١٨)رقم اصرص ُهً"إجالآ 
ذلكعلى والدليل واواوياء، عن مثقلتثن تكونا أن ند لا الئاتص وألث الأجوف، الماصي ألم، 

تهي المجرد القلاش أيواب لأن صاكتة؛ ئقون لا التلاش الماصي الشمل عص ")ا( 
)مقخ_:فثح.)مآ(ضنب.:ضرثؤ )ا(نمن.;ثثن. 



حث-بمج.)٦( )ْ(ثئم_تكثم. )؛(قرخ_ئزح. 
•انمن ظتم,لهااكن 

أنيعني وهذا الم1مد، الثلاير الفعل أبواب ثي اصح كما دائما، تقتوحه الماصي ناء )ب( 
السامة.الأعثلة ي انقع كما مقترحا، الأجوف الفعل ،ي الواوأوالياء نل الذي الحرث كون 

فيالياء أو الواو مز الذي الحرف يكون أن يعتي وهذا دائما، تئثوحة ألف آحرو ما غيي رجا 
الفآ.قملت ماقتلها؛ الياءوانفتح تحركت؛ ا، انعي وأصلهات ، اتتى، ت مثل •قتوحا، اكاتص الفعل 

وهولامتحركا، اكاقص في العلة حرف يكون أن يعني وهذا الفتح، على ميتي الماضي )د( 
.طوتي\لأف.

(١٩يقم)اص>يك لإ|جام 
تالتمشل ح (، ١٠٠فيها ئتثعمز اش المعاني 
ؤفعلية؛اممثة )ما( ستعمل 
)ا(الأثوأتواءها;اولآ:

يضو(. ١٠٠قولتات مثل الموصولة، رما( وهي ناصة، معرفة س ١ 
القراءة(."نعم تأي نعما(، قراءة ٠ةرأتاه ت توكا مثل تامة؛ معرفة - ٢ 

بما(صرش تولنات مثل صفة؛ إلى وتحتاج بشيء ثمدر الحرف، معنى من مجردة نكرة ٣- 
ك(.متجت، ءيئيء ت أي ك(، مع،أب 

الكتاب)(.أنغ  ١٠٠تولنات •ثل الت*ني4؛ ( ١٠٠وهي تامة، كرة - ٤ 
وماقولتات مثل شيء؟ أي ومعناهات الأسفهامثة، ( ١٠٠وهي الحرف، معنى مقمنة كرة - ٥ 

رأيت؟(.
.بم( ت؛نالفلن علم ،ن ممللب  ١٠٠ت قوكا •ثل الشزء]ثة؛ ( ١٠٠وهي شرج، اممثة . ٦ 

وانواصهاتت الحرفية رما( ت ثاتأ 
[.٣١]يوسف: نقتإه وثدا ت تعار قوله مثل *لتس•؛ غمز هاملة ناشة - ١ 
.[ ٢٧٢]القرة: أهره ئجو ا,فثةا؛ إي تنيّأوآى ؤو٠١ ت تحار يوله مثل هاملة؛ غير نافية — ٢ 
[.١٣]القرة: أق١شه ءامن ؤءامتنإ'كا تعارت قوله مثل ٍلرفية؛ غير •مد-ريت — ٣ 
[.٣١]ميم: ^ ١٥٠■ينق، و • تمار توله مثل ظرمحة؛ •مديية - ٤ 

و(مشما(.و(إثا(، ما(، وءإذا ءاشا(، ش: رما( مثل 0.زائاوةغيركافة؛ 
وءرثما(.وءكأئما(، و(إوما(، و(طالت.ا(، وءكتزتا(، (قلتا(، •ثلرما(فىت زائدةكاقة؛ .٦ 





إجابةامينات|س\سا )_ ص ادم 

.انوجردا ت مديره والمرمحالرفومأ4 ءالديزا، المنيات •' ركامحا 

()٤٢رمم اصريك مأطلآ 
الياء:نيادة عواطن بض 

الممجب(.سل ناعل ش الياء )ئزاد بال٤دات،! امح )١( 
•ررلتس*، ■مر ش أنذال • المنتبيربئاوم ثص رب، 

•*ممى*( ناعل ش )تزاد واعظا• بالرض أجاممى 
حيرامار(.)تزادش الماديغالي. عا)د( 

•ءءل،ا( أداص المسيوق؛استقهام الميتدأ حبر ي رتزاد المروريدايم؟ هل رها 

()٥٢يقم اصرين مجا!ة 
أوحيركخيراوساوا، ريع؛ نوى في إذاكان نرثوعأ والمجروراوالقرف الجان ثمملق يكون 

واهال0، المدرمة( ش ال٠لالب واوة ا، عمله ش ءابي تؤلما: عثل المرمع؛ أونعت وأخواتها، رإن• 
Iv عيدها■.ش (ليه•

ءكاى■،تخير نف؛ موى في كان إذا ننفوبأ العلرف أر والمجرور الجاد نثعلق يكون 
سنالأرنب واصدت الشجرة■، فوق الطائر اكان قولنات مثل المنصوب؛ ونعت والحال، 

الملرقات■.الأولادش وارأيت، الأشجار■، 
عثلالمجرور؛ يمت، جث، نوتع في كان إذا مجرورا أوالهلرف والمجرور الجار تتعلق يكون 

الأشجار■.ين ولد إلى ءنئلرت تؤلما: 

(٢٦)رمم اصرين ' ٠٩١
الابتداء.على ١^^ ؤبمع■ اهوالمحمل قولمات ش اموا ت موتع رأ( 

الضميرلمرفؤع لأفلت توتمد أنها على الئغع هودأحوء* قام اعلي قولمات م، أهو' ت موى رب، 
,ي المهنتر 

٠القاعلثت عر ١^ ئؤء إلا عاب ءنا ت قولثا ر ءئوء ت موتع )جا 
(٢٧)رمم اصريى صًُإجاة 

اسكت:حناو؛ن في وءكف■ ااتسارا وصع 
لامتحان؟اض 

أنث،؟تمم، 



اسقهام.اسا قبما القيادة؛ له1 الي الألفاظ س لأتحا خرتندم؛ رثع ط ني محا ونما 
ت ٥٠٠٠جنانأ مر راكتم،اا رتمرا وصع 

■اكرنك ات تض 
صب.سث همر الئكون ض بؤر للزمان حوط امم اممرأ: 

جنت؟كف 

حال.مب مرمحت اكع على *سي اسقهام امم ممات 
(٢٨)يقم 1م>يفي ®ْإجاة 

• ٠٣٥ح؛ر مؤوا 'أن تثيرتؤولت مها انمتدآ اسمة جملة 
لكمُ.محيا القراءْ اما ات انس عمل اياملة '•ا* إدحال 

الaل١ءرة.الضة نصه وملامة موب محر محرأ 
لكم،.محئ إلا القراءة أما ءإلأ،: القيرم تقمر 
.الaلاهر٠ الضمة دسه وعلامة مرثؤع خر خر؛ 

)٩٢(رقم اصريك لإ(جاة 
؛ ٠٧١٥٠١١اثعال ماصؤرمن بجتل محيرة حالة يهاجملة مارة 

1نالقح أوشك رئي الةلالب اسشتظ 
يفر؛وما السإ، إعراب 

اس.ضر ص المتانة أسال مر اوشك: 
التلامرة.الضمة الرفع وعلامة اأوشكامرثؤع امم ث القح 

الئكون.عر ممر ونمس، تؤيد حرن، ت أن 
iaj :^ مستتر،ضمير والف١ءإإ الظاهرة، الفتحة النص_، وعلامة درأن( منصوب مضاؤع لملر

محلفي يطلع* أن القح أوشلث، اوقد وجمالة ا١وشلث٠ا، خر المؤول والصدر اهوا، و2اويت0: 
حال.نص_، 

()٠٣رقم اصريك ُجْإجالآ 
المزحلتة.اللام وسمر ءإن• خر مر الامداء لأم تتمملر را( 

ااإنْاهملت إذا الخر ءلٍ، لحولها ؤيجب، الثملة، منر الخفقة ءإزر خر مر وستع»ل، رب( 
التامة•*إن* يمحن محتها زأآ لممل اص 



المتدا.مروتمل )ج( 
الخم.دمدم تأخر إذا ااإلاُ اصم وتتعمل؛ي رد، 

(يقم)١٣اص ®ْإطة 
اختماصهاوأزالت العمل، عن *إزا كمن كاية؛ زائدة الأدب ارإسا قولنا؛ قي )ما( 
ومحت.م؛تاوأ  Iajujومحا القعاثة، الجملة مر للوخول واهالتها الاسب، بالجملة 

صلةائقوله( وجمالة محوصو}،، امحم لأئهاخى،؛ مامولت ءان قولتات *ي )إة( عن ، ١٠١نملت 
•مرمع *إن* خم داحق•؛ الإعراب، لهاس لا٣؛ الموصول 

()٢٣رقم اصريك 

ثلاثةأ.مبئزادنيااكلأم:
»ءلءلقس-مج؟•ا-مح؛خمت

حساا.باه أوكس !،؛ ٢٠٠-الباء؛ 

ءنةانلاشس.م-الواو؛محثل:

(٣٢)رقم اصريك مس 
المع:على متثأ ^٠ جنلق؛ها 

يوبيوم تحمله الهلم 
القم;٠^٠ بان ئكرة يها جئاله 

والتهاون.قاك 9؛(لنا، يا 

(يقم)٤٣امريى ^،_ 
بدا١رقع محل »ي الم؛الت ط! ي )هده( )١(  .رحبس ي ._U. ب. ي ِ—.٠ '■٠ 

فاعل.رقع محت ي الثال: هدا ي )ب()هده( 
٠المنصوب للنامر.ت، نمت، ثب  ١٣ش الثال؛ هدا ي )ج()هده( 
المعللق.المقعول ص نائي، نمب محن ش ت المال هدا ش )د()هن.ه( 

،٠٠٨١.تّ t،:•،... [•ت ٩١٦ ()٥٣اصسدقم 

الهيرسن:محلى ممحؤة جملا ني ٠^٠٠ 
امضدت•.قرأت يوم •ثن 



الطالق؛من تالة لأئها *تمهمة جمالة م 'ثل* 
اسمامأ.كن اساذك *احترم 
نولت؛لأنها •مؤية ينالة مر أثل* 
*محم* القض ُأجب 

وهوركدنئتوي.

(يقم)٦٣اص 

افب:واجم، التكلم ضانإلمرياء سالم ي وانمتمر •إلار ملير ممتمل جملة 
■إلأ اذدرل"ماني 

الظرمة:٠^، •مبمؤة جملة همر أسمر* 
السنان.بممردتائؤرم، تنزهت 

ادطالهمأتعن ليايتها «امحاوي4 جملة مر يسمرا 
•التجاح بمصر نجحت 

الدلثة:ءا؛م، *اصوي4 جمالة لي ،سصاا 
يشه.الئرأ أتئتت 

م•س بمص يدل لص 
(٣٨)رمم 'صزيك ُلآ[جاة 

هما؛الجمالة ركنا 

بدأ.مصدرينرب مرتآرير، ونئمولاها* ءان )١( 
'•،وجودا.هاويئ•؛ )٢(والخرهحذوف، 

الْلر•،وجود٠هطولر حيث أيرت 

الإءرارسامن محله  الئةصمر 

.شول؛٠ نصم، محت ش الئب على ميس ضمت  *أممت4االهاءش 

•طلهمر.مقعول نائب ضم، مرمحل، الصم بى ضمير  ءاكرمه!الهاءش 
إليه.مضال، جر نحت م  ٣١على مؤ ضْيت  الهاءفيءء؛رءا



()٠٤رض 'مليك ُلآ1ُجام 
تنأنيت! ثقلم ايرق ءاذا المارة؛ 

تثتير؛ءلت
ئلدفإلى لإصانتها ابرك*؛ اتكلم أي؛ إليه، مضاف محلجن *ي ^٠ ١٠جملة؛ الأولى؛ 

أإذاأ.اص 

الإعراب.من لها .حث لا مفترة ، اذكلم( جملة؛ الخانة؛ 
الجازم.غير الشرؤل جراب جملة لأئها الإعراب؛ من لها محل؛ لا ائأصث( ت جملة الخاكة: 
()١٤يقم اص>ين صًُ؛جاة 
الإعراب:من محلها ريان اسل، مع امن* مها ئممل الي انماهي 

ليعسل م محا وهي الجئة* يدخل اه بجر انن مثل؛ الئكون، ير مض جازم شرط اسم - ١ 
حرمك*.تحرم امن مثل: ب، مفرل نصب محل ئي بدا. 
علىمسي امضهام اسم ذرمن( القصيدة؟* تاثت امن مثل؛ الئكون، على مض اممهام اسم - ٢ 

•بدأ ريع محي[ ش الئكرن 
اسم؛ دامن* يتمحتي* من اا-ءب مثل؛ الكون، على مض رالأي( يمعتى موصول اسم - ٣ 

يه.مفعول تصب محل؛ همر المكون على مسي موصول 
نارمى(لك* منجؤ_، بإنسان سمآوط اي: ،* 1Uمنجؤت( بعي انررت مثل؛ مرصوفة، نكرة - ٤ 
الم.بحرف جن سلأ ش الثكون على بثأ موصوفة نكرة 

(٤٢)رقم 'صزيك ُلإإجام 
وهيصفئ٠ثث٠ةاءءصي*ث ءقصاء؛ ءلىدزنءمحل*.نابملت 

وموم:الطالب*، أيها غورا قصي امطلبك مئصؤبا؛ منمولها يكون بحسث، جنلة في وصنها 
اشبءربي.)ءورأ(:

١^٥^)عورة(: ومونع؛ ^٠*، قصي *١^٠ نو'إوءأ؛ معمولها يكون بمصث، جملة في وصنها 
الفاعلب.على 

(٤٣)يقم اصريى 

اصؤغ*.وأصلها: ، اصاغ* الواوبقليهاألما: فه اءتلت< فعل 
!_*.وأملها: أئار*، ألخا: ^راوبجها 



أنق•.وأثلها: أطن»، ابءقلهااممأ; ب اظت ست 
اااث؛ةاا.ت واطئها اادااا0ا، ت اممآ ظها اياء ب امثك اسم 

.^١٠٠١٥٠واصئهات االميتاداا، الواوياء؛ ب نقدرنمت، 
»الُالوا.وأضلها: »العالي«، ١^٥١؛: ب نمت ص اسم 

!نجوى(.وآصالها: انحييرأ، اّمتئقولنمتبالواوياء: 
اسودا.وأصلها: امتدا، الواوياء: لهانمغ نئبهة صمة 

(٤٤)رهم الامحرين 

اششل:مع النون، ومكون الهمزة بمنح ءازا مها سثنتث الي المعاني 
الجملةوئزدل الننثمل، الرمز ي وثومه وتحن المائع، القعل ممب ناصة: •صأورية )١( 

تدر>سا؟اتؤيدأن تتذءيتقدرأمثل: 
الشأننحمير واسمها الخبر، وترني الأمم كب مهتالة، غير عامالة الثؤ؛له من مح1مة )٢( 

آكفيأس<هوه ق ثكد ؤ، تم؛نهن ؤر؛؛اح تعالى: توله مثل جملة؛ يكون يتحرها محذوف، 
(•١٠محس؛ 

مذنب.أك أن ابمه إلى تنلر مثل: !؛، ٠١٠صئ وهى اش؛رمم، رأي( ب«ازلان تكون مقترة: )٣( 
ل.ممل لا تسير حرف درأن( 

أومحندرلو،، المم فعل أوين الئا. بمد 2^ ما وأعلنر لها، ممل لا للتوكيد، زالدة: )٤( 
.[ ٩٦]بوسف: أك؛ره بة« أن  ١٥٠^وتعالى: سبحانه توله مثل: مجرورعا، واسم الجارة الكاف 

ذ)ان(_ها.لاكويو،لأص3لها.

(٤٥رقم)اصريك ُاجأم 
للمعلوم،مض لازم، والتاء، والتين بالهمزة تلايرمزيد اانصن3ا، ورن على : ^١٠١٢٠الفعل 

تاممئصرف الضمائر، ندإلى غيرمماض، قنت لأنه يوثدبالنون؛ لا أجوف، معتت ماض، 
فصار،انتقوم(،نيلها؛ الصحيح الماكن الواوإلى حركه ملث اامثئوما، وأصله: الةقئف، 

ألفا.قمليث الأن؛ بحب تإلها ما وانفع الأصل، الواوبحب تحرتمت 
نيلها؛انمحح الئاكن الواوإلى حركة منى >منتئومأ، واصله: اامنثةيمأ، •ته: الفاعل امم 
ُمئصما*نمارت: ياء؛ ءةلٍث بعدكر؛ الواوماكتة فوتعت ، امتقوم( نحارت 
انمحيحالئاكن الواوإلى حركة ملئ، ارمنتقوم*، وأصله: أننثةام•، منه: المفعول اسم 

قئليتالأن؛ بحسج، تبلها  ١٠واشع الأصل، الواوبحج، تحثكن؛، ، ءامثتموم( كارت نيلها؛ 
■امتقامء نمارت ألقا؛ 



ملها؛المّحح الئاكن الواوإلى حركة ملت اانتةواما، ت وأصله ، اانتقانهأ منه: الممير 
حذمغنم ٠رانتةااماا. فصارت ألنا؛ ئقيث ملها؛ ما واشع الواو، تأمكت ارانتقوام( نمارت 

التأيث.تاء عتها وعوض الألمن إحدى 

(٤٦)يقم اصريك إجابة صْ 
*سيرأله؛ 'العلم •' للمجهول بي لأزم أجرث بملها فنلية جمله حيره ميتدأ يها يتله 
إل؛4ا.نين ءالعلم ت المغل مكان مئئول امم جنل 

فصارتملها؛ الصمح الئاكن إلى الياء صمة ملت ،ننثور، واصله: أنمر*: في الإعلال 
كرة.ين الصمه الواووأدلت قغذك والواو؛ الياء هما ماكتان فالتقى 'نيورا 

•ثامل ناب دالمجردد والجان 

(٤٧)رقم رص>يفي ظْإجابة 
حةه؟اا.النهئوم الحاكم 'أئاصئ ت المثال صهل 

وهواسمءالمهئرم(، فاعل، اسما وهمات و٠الحاكما، أناصرا، هي; المشتمة الأمماء 
شول.

هربه مفعولا ونصب الخير، مد محي رند ءالحاكمء هو ناعلأ ءناصرء الفاعل امحم للمع 
.الالمهضرم٠ 

ءاهوا٠ت مديره مستترأ؛ صميرأ ن1ءلأ الفاعل امحم ريع 
٠ءحمهأ هو الفاعل عن نابا ءالمهضومء الضول اسم ريع 

(٤٨)رقم اق>يك أإجابة 
اششل:ح الواو، مها سثئند الم العاتي 

الأمثالادخل تولنات مثل جملة؛ على أوحملة مجئرد، على منردأ يملف ععلف: حرف - ١ 
ؤيلهوا.وأجاءالولديلعج، وااهلاوث،ا، 

هأقه نممطأ أه ؤو\ظ\ تعالى: توله مثل الإعراب، من له *حو' لا • امتثناف حرف -٢ 
الإعراب.من لها نثئ لا امثتامة جملة افه! أسلمكم فجملة [؛ ٢٨٢]الم5: 

تآمر؛المطل.قألا مثل؛ معه، المفعول وعلى الم«ائ، اكعل على وتدخل المعية؛ راو .٣ 
والجيدر•'برت لت وتكذب• 

.مغلق، .رسة المالؤياب المحول أجاء مثل! ت واوالحال - ٤ 



ا•لمروريتمسك إني *واه مثل: ي4؛ الشم ثم م حرف وهي واوالمم: - ٥
بدا؛أته كلى نخلا ؤيرثع ، تندماJ؛jaUمجرالأصم ُدبُ؛ مناب دئثوب واو*دب"• - ٦ 
ماه،.أفد لم اكب *وعلم مثل: 

الئكونعلى بي ميرئبذ ص وْي فامواُ، *الللأب ت مثل الذكور؛ واوالضميرلجعامة _ ٧ 
فىمحل؛دغ•

(٤٩)يقم اصرص 

زالأوة:الث ملها اكي اك>ةة الهمزة أنواع 
ي.الإنثاءان، وتتجها: القئاء)لمىبمإءلأل(. الإنشاء، ئل: )ا(الهمزةالأصج: 

وتثبهما:او؛نناءرايسبمإءلأل(. الئحراء، مثل: سأب: الزالدأص الهمزة )٢( 
الحمراوان.المحراوان، 

الواوأوالياءوهوقلب ويلأل، )ي4 الدهاء. القضاء، مثل: أوواو: ياء ص المقية الهمزة )٣( 
والقضايان،القضاءان وتتجهما: والدهاو(. المضاي، وأصلها: زائدة، ألم، إثر لتهلرلها همزة؛ 

والدهاوان.والدهاءان 

()٠٥رقم اصريك لإإج،ة 
أوالميالغة.لالتأنيث٠ ولست، أصلثة، التاء لأن ، *المفلأيته■ ش مقتوحة التاء كيت، 

زائدة.التاء لأن ءالمملاهء، همر مربوؤلة التاء وثيتؤ 
٠؛ aJL•صيغة وص ءالمقنالء، ءالمصلأتء: رزذت 
اسمآلة.وهو ٠المئعألة٠، ٠ال٠انلأةات ورن• 

(رقم)١٥اصريك لإأجالآ 
مع'؛_؛}،•النون، وسكون الهزة يكسر ُإنُ مها سقتني ام المعاني 

مر*إن • *ثل الشرؤد؛ جواب ؛ والثاني، الشرط، فعل احدهما: لمنلين: حازم صرط حرف - ١ 
الجثهء.تدحل والديك 

بمقبمألْلتلثرن مد ه وتعالى: بحانه نوله مثل الإعراب؛ من له  ١٣لا نمي حرف - ٢ 
•*إا بمقاايمبمليملنا>:
أاطلم،الالمماإذب،*.: مثل ما_زائدةلالتوكيد: 

.[ ٦٣]طه: ئث»نتيه ثد'تي إن  ١٠١١٠^مالي: فول مثل ؛ أإلأ من محس ء ٤ 



الهامةالتْرونات إجابة اهايع(رابزء ^ ٧١الم 

رقم)٢٥(اصريق صْإجام 
نئثهة(.صفة )رص سلها؛ ارالLلدا، يمض ٠^^٠٠ كلمه 

نئئول(.ام ادازا)وهي ينزاسلها: ذثتها ش انذ ت ويمض 
(٥٣)يقم اصرين 

إلىإنادْ  الفنل

النوةنون  المحاطةياء  الأنتنألف 
ئموزن بموران بمود

ينوتئ١ن مؤيئ يمؤيان بمدى

تعلونان ئئبن يعلوان بمد
،١١^^ نهين يقلي

(٥٤)امسإجابة 

اكشل:>ع اسوحت، اللام نها سثئنل الني المواقع 
لك(.الكتاب ٠ا٠اJا ت مثل المقمر؛ •خ هع للجرت العاملة اللام - ١ 

خض».ْمسسا ءثل:آ.لأمالأبماء:
لآتتكأ.أواه مثل: والمم؛ ءلؤأوالولأأ، جواب ش الوابمة م-اللأم 

كجحنء.درث *لثن مثل: للمم؛ الموءل؛ة اللام - ٤ 
لاوادينأالله أيا مثل: المتغاث؛ عر الداحلة اللام -٥ 
شه!(.مى له ايا مثل؛ التعجب؛ امحالوب همر ايل( عر الداخلة اللام -٦ 

()٥٥يقم اصدص ماجابة 
وهي*ئنالة(، ذذ0 حملي فإنها واختمر(؛ »دق يننش امهى، الغنل من انهائة( كلمه كانت إذا 
,مئتق غير جامد مصدر 

مشق.ءٍر مصدر اصم وهي امئعلة( وزن على كانت الق(؛ يمنى اماذ( الفغل من كانت ؤإذا 

وينتوشل متاشرة، همر التوكيد نون لأن ميا؛ وليل ائهملئ» الضاؤع الفعل )ا( 
المحذوفة.واوالجماهة الفعل 



الماشرة.التوكيد بثون لاصاك الفتح؛ مل نني اثغندزا المائع الفعل )ب( 
بالنون.اصاله لعدم •ارب، ائجريبم1 المائع والفتل 

ياءالفعل وبض يتها توثط غيرماشرء، انييJ نون لأن المائع،ررمموززا الفتل )ج( 
ال«أءدوإ4.المحاطة 

القسوة.يئون لاماك الئكون؛ على مؤ يتز اينتى* المائع الفتل رد( 
)٧٥(يقم اصريك رجْإجالآ 
اسى

تعيدين.يغييان باجتهادهما، نموا أن ييودان عملهما، ققئان اللذين الثمحن 1ن 
المدكرتيع 

صتداء.يغتون باجتهادهم، نموا أن ويردرن عملهم، يتقنون الذين القيان إن 
اJفردةالوهء:

؟معيدة ئغتا باجتهادها، سمؤ أن وود تتتؤرعملها، الي الثناة إن 
المشالموئث،ت

تعيدين.Jغنان باجتهادهما، سموا أن وودان عملهما، نتنتان اللين المثاين إن 

تعيدان.يغص باجتهادهن، سمون أن  oisjjjعملهن، ممن الهتيات؟اوالآني إن 
(٥٨)رمم اصريل ُهًُإجاة 
والقمح:التمشل ح الأ* ليها سئتمث الي المعاني 

لايدرئؤلأصبجثآ١نشيقمحهدتوكا: )ا(ناذةلأءمللها: 
الكسول.

الفتح،_ءلى مقرئا اسمها_إنكان ؤيٍى حاصة، التكراُتؤ ءإزاش عمل وسل للجنس نانة )٢( 
نامح.يرومه مهيل لا • مثل بالمضاف؛ أولسها مضافا كان إذا ؤيتصب الاJار، في دجل لا ت مثل 

لامهملأدروتهناحح.وت 
شيءمنلا ث مثل النكرات؛ في وأكثرعملها الوحدة، وتقيدنفي ■ ُفيىُ عمل عاملة )٣( 

اوخااوةات؛انا.

الأسنادءجاء مثل؛ يعاؤلف؛ تقترن وألا أوأمر، أونداء إناث يتقدمها أن ند ولا عاطةت )٤( 
اليد،.لا 



1كامةا1ت0ريتات إجابة ام؛ؤس؟ ^( ١٥١رائيه الواضح اكم 

المزاح*.محثزمن الأ مثل؛ المشاؤع؛ النعل يجزم وتختص الناب، *لا* رم جازمأ؛ )٥( 
تثدهأثأُ جلئ ؤءدتا تحار؛ ثوله *ثل دموبم١ ريدْ لمجرد الكلام على وتدخل • زائدة )٦( 

[.١٢]الأ،راف: 

)٩٥(رقم اصريى تهْ(جابة 
*محل*•ُضمُ• للزن ُميمُ *د• ئ*، داهم المكان •غانر يمض؛ أرام* ضائع 

انئئل*.٠^٣٠يوزناموم*: هو: *أراد* ضارع»تام*بمض: 
()٠٦يقم اص>يى رلآ1جام 

معتاءدرنونوى إله ادض.اف الجرإذا مدحرف الفم ء1ى وسد( الظريان)تل يض . ١ 
٤،•سم؛ ننده محين أهرتنثث ظ وتحار؛ بمانه تود مثل لقفك، 
مدم.ومن الامتحان ئل من رأينك مثل؛ إله، المضاف ذكر إذا ارنل١هرة بالحركة ؤمريان - ٢ 
ومننل الحمدمن ه مثل؛ لفتك، ونوي إله الماف إذا الذلاAرة بالحركة ؤيميان . ٣ 
مد.

منتراث مثل؛ معئاء، ولا ي|نولفثل ولم إله المضاف حذف إذا التناهرة بالحركة ؤيعربان . ٤ 

()١٦رقم 'زفْ(طةامين 
ااجن١^ن؛يح ض مش اض المرتمات 

وااصثأخننا؛أ.نهاز*، ٠لتن مثل: المركة؛ التلروف )١( 
.إني.واييشي.ث،أ..، مدر( ٠^.^ * *ّثل ترمحا•زميا؛ الري الأحوال )٢، 
أومشرة تسعة إلى ءث.ر؟ أوإحدى احدءئّر من وهرالآءداد مزجثا، تركيا الد١دالمرؤب )٣( 

والجزءالمثى، إعراب سنب متنهما الأول الجزء نإن ءاث^رة؛ وائهي ءثّر، اش غدا  ١٠^^٠، تغ 
ميتنيا.يكون الثار 

()٢٦رقم اصزيى ُاجاة 
زملاص.نل من أثلاثم مستخدمه  ٧١١٠رأيت 

هرة.١١٠١١الضمة ريه وعلامة مرمع فاعل نائب أتلامه؛ 
مريوعا.مح؛تادأ صار المفعول امم ■مر )أثلا،٠٢ المعمول تقدم ؤإذا 



اماضحرابياهاJءاادم س^ا ااضناتاس إجابة 

يقم)٣٦(لإأجام 
Iاكشل ح القاء لها ئممل الي المأمحتالإة المعاني 

ؤْقنوتحار• سحانه توله مثل جديد، ييبمدامعتى الكلام، مض قم حنث استاقثأت )١( 
أخ[.وءظئةه]سى:

تمثل جمله، على أوجمله مغرد، على مقرئا وسلف، اكشي،، *ع الترسح ثغيد ت ءاءل؛ة )٢( 
القامة٠فدخلوا الءللأب< اصهلف وت ثالللأي،. الأساتذة يحل 

إترمن<.دروسالث، في تتهاون لا مثل؛ ١ بعدما لما سا ملها ما ؤيكون ت رسة )٣( 
تندم.شونح الكلام من م إن ت مثل ت الشرط لجوابه رايهلة ر٤( 
فعالم.أماأنت، مثل؛ وجويا١ راما؛ الفاءرجراب ينفع ت *اما* لجواب، رابمله )٥( 

()٤٦يقم (صرص ص1ْجاة 
ءٍرلازما إلا يكون فلا الثثثهة الئمه فعل اثا انمعدي، الفعل من _، أنها ذلك، في الئبم، 

مقثهة.صفاي، وليستا مبالغة صيغ *قعيل* وزن على الش الشظات، هد0 فإن هدا١ وعلى متعد، 
()٥٦رقم اصريير تلآً|جاة 

فيندم(.رفبدم، فيندم نملئ كيرأ فكلم من 
جوابملي يانمق مجزوم فهومرة ت أوجه ثلاثة على بالفاءمنا القرون الضائع الفعل جاء 

الكلاماسثناف تقدير عر مرثؤع ومر؟ الفاء، بعد وجوبا مضمر؟ بأن منصوب، ومث؛ الشرط، 
٠وايتداص 

بميم*ثم يخلئ ممرأ ثتكلم رمن 
تكونلا ريم* لأن الشرط؛ جواب على ؛انملف، مجزوما دريم* القرون الضاؤع الفعل جاء 

u_إلا 

)٦٦(رقم ص ®ْإطة 
متروذبالواو؛نعدمضارغ والجزاءمها الئنط محن شرث يتله 

•تستفد٠ روتكتب، وكتب تقرأ رإن 
علىالجزم الأول،ت أمران، فيه ؤيجوز بالواو، مسبوق ممايع بفعل متلوا الضاؤع الفعل جاء 

•رأن' إصمار على النثب، والثاني؛ الخلفؤ، 

•رالواو* موصع رم* دصع 





ت\ئذتط تند قتم دصع 
,امايه! فالتجاح واه يدرس اتن 

اسميةوْوجملان وهوالشرط، والجواب هنا—الثمطءلياكم، تقدم— ت السب 
.بالهاء •قترئ 

()٠٧يقم مجاة1صزين 
تناهل عرتام، داحلت بالؤ( جنلة؛تدوءة 

الظللمبينلناتجكأ.ءلو 
ألشنط.حصول لائتاع الجواب حصول امتناع ومحيل الجازمة، غير الشرط أدوات من *لوا را( 

الندئوراثسرا.منرة محذوف الفاعل العامرارنائب الق)؛ رب( 
جت،.ماض لأنه باللام رلوُ جواب قرن رجا 

()١٧يقم ا1مح>يفي 

منصوب.زمان قلرف فه مفعول ت ارأي* رأ( 
منصوب.معللق مفعول نائب ت ^٠ ١٠رب( 
مرنؤع.متدأ ءأي* رج( 

.منصوب ب4 مفعول ؛ ^٠ ١٠رد( 
بدامرفؤع.رهاي: 

,متصوب مكان نلرف ف مفعول ت ءآي( رو( 

()٢٧رقم اصريك 

الثللب؛جواب ني المائع الفعل جزم يجدز لا اللينُ، *رصع ر سثد *لا ئولثات في رأ( 
لثن-،.جوابا ليس لأئه 

الطلب؛جو|ب ني المضاؤع الفعل يجورجزم لا ساءدكا، لا أحاف اماعد قولتات في رب( 
عندئذ.المص لماد اثل—،؛ يقيد ما موضع المياق س ممهومأ ؤننلأ ررإنء نفع أن يمح لا لأئه 

لأنه-،؛ UaUجوابا الواع الضاؤع الفعل جرم يجوز سعئهء، الجرح *أيى • قدبنا ثي رج( 
صنقهوم ؤبمل ®إن* بوضع العك، صتمة مع - وهوالاستفهام - اثلب أنواع من النهي غٍر بعد وتع 

الهل1و_،,يقيد ما توصع الثياق 



الهامةأميتان إجابة اكايت(رامحي الواضح الخو 

يقم)٣٧(اص رلإ؛جاة 
ثرثتيينلت ثهلؤ المم م صئيح ياصم محئرة جملة 

كصرا،ا.والديك ئني لم إن اال٠؛مئك 
ءلمرك،:إعراب: )أ( 

ملضمير والكاف الثلاهر٠، الضمة الريع وعلامة مرضع بدأ عمرك: الابتداء. لأم اللام: 
ومميء.سينه؛ دجوبآ، محذوف والخر إله، مضاف حر محل ؤي الئتح على بي 

المذكور.المم جواب ءاو4 دق محاووف اكن٠ل: جواب رب( 
ءكءسرنا؛.السم: جواب رج( 

التهبوعلامة منصوب همدم يه مقعول امنفهام اسم وتعرب: استفهامه، هنا — ^٥ ١٠رأ( 
الئياهرة.المنحت 

ئفجهوعلامة متصوب مقدم ب4 مقعول، جازم صءل امم ووأونبأ: شرءلثة، : ٠ هنا ٠أيا- رب( 
١ال3لاهرة الفتحة 

مرفؤعموحر فاعل رح محل في ء-وءول اسم : بمعنى موصولة - محتا ١ ءاي،.رجا 
الظاهرة.القمة الرفع وعلامة 

مفيدةحملة قى وفوه\  الأستقاقحث من نوعها  الكلمة

الحصاديالمذرىنقيت  آلةامم  مدري

الأساذصن تجثلآ الكسول  vJiyiكان  شولاسم  مغيئل

التاسيراه مما الو4 عتد أهون الدنيا  مضيلاسم  دقا

الماءإلى الأشجارصاويأ هذه  مثثهةصمة  صديا

والفتنالماد بور والبمع الأهواء أهل مجمع  مكانامم  مجنع

لإخوانهمعوان المؤمن  مالغةهسانة  مغوان

عدونمهفهو صيحاته اش شمع عن تذكت من  ميثمهممت  عدو

المسافرينالآصجارمقيل هذه  مكاناسم  مةّا
س



رامحهالخوالواضح الهامةااتْرينات إجابة 

رقم)٦٧(امريير 'إجابة 
مهاخدث ومحا الكلمة أصل  الاشتقاقحيث من نومها  الكلمة

الصحيحالساكن الواوإلى حركة متت اننوودا؛ 
فحدفتالواوان؛ همات ماكثان فالتقى نالها؛ 

التقاءالماكينعن للتخلص إحداهما 

اّمشول مود

واحدة،كلمة الواوواياءش اجست ت امون• 

وأدغمتالواوياء، ثملمت متهماماكن؛ والسائق 
الثاءنءابء.

صمةمثسد4 همن

الصحيحالماكن الياءإلى حركة ملث ت 1،سوع( 
فحذفالياءوالواو؛ هما ساكتان فالتقى نلها؛ 

التقاءالماكتين.محن للتحلصى أحيهما 

مئئول٠م ا><

ألفا.ثملت تلها؛ ما الياءوانفتح تحركت ت امتنتة(  اّمآلة يترا؛

تالها؛ةملمتألفا.
فاعلاسم 
مفعولأوامم 

مصعلأف

ّ

ا/محري)؛ادمم)٧٧(/اجاية 
الأممفى حدث الذي الاعلأل  الضاؤعفنلت  اّمالخكان

ثلها؛الصحيح الئاكن الواوإلى حركة ملت المعود٠، أصلت؛ 
وانفع٠١الأصل، تأمكتالواوبحب فص١رثامعوداا، 

ألفا.فملي الأن؛ ، سمحتلها 

بمدد ؛تاد

- تعد *ّوثد

اسمحثتها؛حركأالواوارالماكن ^لت أصلت: 
ماوانفتح الأصل، الواويحس، فصارت)رمثورا؛ 

ألفا.همحت ١لأن؛ يح، قتلها 

هود تثار

قتلها؛الصحيح الثاكن الواوإلى حركة ملت، ام؛ورا<، أمحلت: 
ماوانفتح الأصل، الواويحمظ تحركت اا>اقزرا<، فصارت 

ءملستإألفا.الأن؛ ، بحأبلها 

محر تثار



|كاهة|اتْودنات |جاوة ،_(رامحيالخوالواضح 

يقم)٨٧(اص أهْ|جالآ 
للمخاطب؛المتمْه الرنع صمار ثث ض *خرأبه ، *حر؛ا١ل( 'الملور من المميل ام 

الأمل.-أتت 
الثأو1..أنت 

الأءاوان._أشا

ص..أشا 

الأءآون.-انتم 
القلقات._أنتن 

رقم)٩٧(مجالآام>ص 
بالثكلالضهل ْع ضوة جملة فى وضعه  مصيرهمن المفعول ام  الفغل

اكؤ،نمحتإل• يح-ا
س77و( ناد

فه.الكاف  صيب دان

٠يوه من مخوف  نخوث حاك

اه.شاء إن الفرتتوى  نثدي ئدى

(يقم)٠٨اصرص ُلإُإجاة 
إعلالمن فه حدث ما  الفاعلام  النمل

لأملت تحل فامل لأم الواوما رخمت ءراورا، : اصLلها 
ازاثرا.ارت همرأانم *ميت ماضيه؛ 

يدوي

حوثمهاإدغام.مروزنرثاءل<،  داة ط
ؤإعلادإعلاليحيفالهمزة،  ١٠٠٠حملامؤءلو(، أصلها؛ 

قاو،اراوواء؛كطريهاتناوث1ر.
م بمي

الئأ؛صيت مانلها؛ الياءواتقتح تحركت أصلهات)ممر(، 
ثمارت)محتار(.

مختار تختار

منهامحموض والم، الريع حائي ل الكلمة لأم ئحن.ث 
بالمين•

واق قص



صاكحوالواضح اكامةااته)ونات [جاية 

اعلألمن فه حدث، ما  المفعولاّم  الفنل
الصمحالثاكن الواوإلى حركة ملث )تروود(، ت أصله 

الواوان؛هما ساكتان فالتقى فصارت؛نروورُا ملها؛ 
اكتاءاياكينمن للتخلص إحداهما فحذفت، 

نديي يردد

نودود مء

الواوواتقحت1مكت، وأيضا الهمزء، حدنت اموغلوا، ت أصله 
القا.*ملمته ملها؛  ١٠

ئش م

القا.*ملمته ماملها؛ الٍاءوانفتح تحركته )مخير(، أصلهات  محتار تغثار
اجتمعتهالواوواياءشءلمةواحدة،أمو*وىا، أصالأ: 

الياءفىوأئءمت٠ الواوياء، سلمته ماكن؛ منهما والثابى 
وجان-ةابء.مدابء؛ الياء،'٣^٠١ 

ندمح، قي

إعلالمن ب حاديث، ما  المكاناسم  الفنل
ملها؛الصحح الساكن الواوإلى حركة ميئا ءتزورء، أصله؛ 

ماوانفتح الأصل، الواوبحسه امزورا، فصارت 
الأآ.هثؤ الأن؛ ملهااحسؤ 

نزات يدير

-Jb ،امودد*.واصله: ^،فيهإدغام ندذ ؛رد
ماالواووانفتح تحركت، وأيضا الهمزة، حذفته هموءلوا< أصله؛ 

ألفا.ملها،شته 
مغر بمي

ألقا.سلمته ملها؛ ما وانفتح الياء ت«مكته )امخيرأ، أصله:  تختار ينثاد
ألقا.سلمته ملها؛  ١٠الياءوانفتح تحركته ، أصله؛  نذهم، jk

(يقم)١٨اص>يدا 
يرومملي ألوثابرت  ivLJiiثإذا الشرط؛ حقول لأتاع الجواب حقول امتناع مد ءلوه 

•الدراسة لامتناع امتغ الجاح أن ذلك مض كان لتجحت" 
نمتالقضاء ءلولأ ئلت؛ فإذا الثنط؛ لوجود الجواب حقول امتناع على ثتدئ ءلولأو؛ أما 

القضاء.لوجود امتنعت الموصى أن ذلك، معس كان 





الواضحالخد اكاْق|]تحردتات إجابة 

اليغود؛للأم مثال 
المرء.أهل ليجالل المومحن كان ما 

(يقم)٥٨اصديك مس 
يرنها اكطح تكر جمع جمعها  الكلمة

أسلأء أنخياء ّجتي
ئتلأء نصتاء دصء

ئنل ئثن أذثن
م صوم صائم
عتلة ماش

(يقم)٦٨أصديك ^اجاة 
لجبمعها:رالمحطاب الزتمت لثقى الإثارة 

.ىكنمه٠ا٠ وسموان يأذيهما ئئشان المناوان القثاتان ٠^١^^ 
ص;والخطاب  3iyi\لبمع الإثارة 

■ذهزيهؤرا ادئيؤرؤننمون شى الثمنارات الهثات ،رأولاقكما
)٧٨(يقم أصديك ئْإجالآ 
ايوث؛ة:للقردة والخهياب االج،ع الإشارة 

للي،.ئكون أن يهؤيى كأئك الخدايق، اولائك إلى ئرنص ؛أنت 
الإظث:لخمائ والخطاب للثش الإشارة 

•محق؛ ئكوئا أن ئقؤتذ كأئمحئ الحدممحن وقئ إلى رنون ءأنتن 
)٨٨(رهم اصديك لإإج1لآ 

•ودائه رأربئون وثلاث نمه ظوأ رأرخ تحت، تج؛نئ بمدي 
()٩٨رقم أصديك إجابة 

العللق.المقعول عن نائب نمب محت ش الئكون عالي ،ائرامتثن )أ( 
به.مقئول نصب محت ني الئكون صلى مئة اثم، )ب( 
•بدأ رنع محل ش الكون على مئأ اكم، )حا 



الهامةت 11ااتْر|اجابة اكالث(رامحي الواضح الخر 

زمان(.)ظرف له مئعول مب محت ش الثكون محلى مست ائرا )د( 
بدا.محذريع ش الثكون مثيأعلى اكم* رم( 
مجرور-اسم جر محذ ي السكون على مئة ®ئرا رو( 

()٠٩رقم 'امح>يك ألآ|جاة 
•دثع ط م جملإ عر ممقيد مادة 

واّح.علئه الأستاذ 
مب:محيأ م جملة محلى تشتمن صارة 

هداذاهب أنك شخ 

م:محت يي جملة ير سث محاد؟ 
سرق.فلا مازحأ كث إذا 

•جيم ر جمل؛ عر ؛؛^، ٠٧محارة 
تنجح.موف درث إن 

()١٩رقم راض>يدا ُلإ"إجالآ 
الج٠لةتليمر مقال 

رفع.محل ش وهي مميع* منال ْالكاب 
تالجملة ي4 للضول مثال 

ؤنمب محل في وهي ]م* الزموا الأّثاذ: أتال 
الجملة:مثادللخال 

نمب.محل ي اوهي وهوقلق أحي ،ابات 
ابملة:لشن مثال 

•دثع ط ر دْي يسرعة' بمشي طالب ٠جاء 
)٢٩(يقم اصريك 

الثيب مصئر0 الاسم
التحغرعند الألف قرئت واو، ص مقلة الق الاسم ثاني لأن 

إرأصلها.
ضر نار



J^I iرامحيالخوالواضح الخامةالتْريتات ؛

أصلها.إلى فردت واو، أصلها ألم، الأمم ثاني لأف  محل مال

أصلها.إلى فردت اصلهاياء، الق، الأمم ثاني لأن  ست ناب

إعلألأتبها الصغير احدث يكلمان التمثيل 
اعلألمن يه حدث ما  مصعر0 الأمم

واحدةكلمة فى الواووالياء اجتمعت، اثنيولء، أصلهات 
الياءشوأدغمت الواوياء، فئلبت، ماكتر؛ منهما والئابق 

الياء.

ثمث!أ كمول،

واحن.؛،كلمة س الواووالياء اج؛معت، ءامنتوازا، اصلهات 
الياءيوأدغمت، الواوياء، فقالت، ماكتر؛ متهما والثايق 

الأء.

محان تننان

واحدة،كلمة الواووالياءي اجتمعت، ،رحهلتوء؛ا، أصلها: 
الياءشوأدغمت، الواوياء، فقالت، منهماساكن؛ والئ.ارق 

الياء.

غئلثة حئلوة

(٩٣يقم)اصريك لإ(حاة 
اشب:صد واوأ الألث مها تتق الم ١^١^ 

عضوي.مهات ت مثل الضررثالثة؛ الأمم ض الألف كانت إذا - ١ 
حدلهأ؛واوا ؤيجوذ*ع؛لبها • ماكن وثانيه رائعة المقصور الأمم ني الألف كانت إذا — ٢ 
ثبردي•ثجدي، • مرا *ثل•' 

تصداكتب واوا اياء مها هلب الش المواصع 
حموي.حمي' ت مثل ملها؛ ما وئخ واوا قلبت ثالثة المتموص الأمم ي الياء كانت إذا - ١ 
مثلحيفها؛ واوأ نلها ح ييجوذ ■ رابمئ المتموص الأصم ش الياء كائن إذا - ٢ 

القاصوي.القاصئ، القاض; 

المشيئةالياء كانت فإن ثلاثة؛ أحكام إليء النسب نعني مشيئة بياء مختوما الأمم كان إذا —٣ 
وظيتحيوي، حي؛ مثل؛ ملها؛ ما وقيح واوا الثانية وقلبت أصلها إلى الياء ردت حرف ؛عد 

•نص • ْثل ملها؛ ما وقيح دادأ الثانية وقلبت الأولى الياء حلمت حرفين، بعد كانت ؤإن ظووي، 
•مركي • مرمحى • مثل حذمغ؛ أوأكثر، احرق بمدثلاثة كانت ؤإن سوي، 



()٤٩يقم اصريك مجؤ4' 
اكيل:ع المتموب، الأصم مار وجيأ مها تحذف الم الواضع 

الناسأراث - ءالمسالمين انحن ت مثل دجويا١ الاحمماص على المنصوب عامل حيف — ١ 
يالمأءالوتات(.

مثل؛١ عاليه أومععلويا نكررأ الاسم كان إذا وجوبا الإغراء على المنصوب عامل حذف - ٢ 
والعمزا.وءالإبمان المل• *ايمل 

أوكانعاليه أومععلويأ مكئر١ الأصم إذاكان وجوبا؛ \ك»ذوو على المنصوب عامل ما-حذف 
و٠إثاك٠نالثياءا.واإئاكموالئياءا، واالكلبوااخاوسةا، االكنبااكاJبا، ء؛لت التحديرداليا٠؛ 

وصكرأ(،واحمدا العيش(، مرارة عالي اصبرأ مثل• يجوبا؛ الطالق المفعول عامل حيف - ٤ 
إلح.. اه(.واتناذ اه(، وانبحان وطاعئ(، وانمحا 

،إنتمثل الأيعال؛ عالي بالدحول يختص بعدما رقع إن وجوبا عته التثعول عامل حن-ف -٠ 
تحمدثمرتها(.حق واقلأ'كلتة ، عثرته( فاكرم قاتلثه الميب 

ءامالها؛ل'ةورأتيكون يلجث ( ٠^١٥بها جملة 
١رجوفيئلبغاي•اثاك 

تالحلف وامب عاملها يكون يغث الياك( بها جملة 
الجاء.لاصمحاب والتزلت لياق 

اصظاء:يعدأداة تقع يخيث ا>ائاك( بها جملة 
أرجرللأإياك•١٠

بالءإاهرأمعرفا اسما يكون إلاانه به، المفعول من صرب الاختصاص على المنصوب الاسم 
نجل- الملم طلاب - ءتعحن مثل المقصودمنه؛ ليان غالآ التكلم ضمير ئل*ثربع،- أوبالإضافة 

أساتذثا(.

محذوفايكو0 فتي به؛ المفعول أما ءأحص(، تقديرْ يجوبا محن-وف بفنل وهومنصوب 
امحمودأء.ت رأيت عمن الجواب ي قولك مثل جوازا؛ 



*أيتها*أر *أيها* بلفتلة سق وقد ،الإضافة، أومعرفا بأي معرفا نديكون المختص والأمم 
أيها- الشجاع *على ت عثل *أي*؛ للفظ الإعراب في تابع أنه على مرفؤع يأل مقرون بنعت متلوثن 

•مثل أوءير0؛ ميرأ ض يكون فئد ذلك؛ فيه يئأثرءل فلا به؛ المفعول أما وعولأ، _ المحارب 
والنصير،.الهدف يوحيمم الالمسدرن 

رمم)٧٩(اصريك صْإجاة 
»إنممأأئثمحتت«:المتفيJوله; في الافتعال 
معل- الثر٠لثة *إن* وهي الفعل، إلا يليها لا أداة بعد لوتوص - يصب ؛ *مما* صه والمشمول 

المذكور.الفعت متره محذوف 

(٩٨)يقم المحريك هْاطلآ 
في:نلك يتقون واقاثر، الاممعال على uئلأل٠ زادة يألف الأم بمئم قم 

وءواحجاجا*.اواصعيدا(، •ثلت منه؛ أوالمتوجع عليه الثتئجع الناJوب . ١ 
محمدا*.*يا ت مثل يه؛ المتعاث . ٢ 

اياما*.مثل: 'أ_التأرجبئه؛ 

)٩٩(رمم امريك صْأجاة 
اكايل:ح وجؤيا؛ الثكت يهاء الوقف صد الأمم فيها تمحم الي الواضع 

الحيفيعد الفعل من مي إن وذلك الأمر، أوبتاء الضائع الأخرلجزم المحذوث القعئ -١ 
قفة*.وعاون أإذا مثل: أصالي، حرث 

_٢IL.I  ١٠*كانت واجاإن الهاءلاوقف ايتلأب ركون ألقهادم، خنفت الأّتفهامثأإذا*
مه.جراء من هرؤيه أيدي ما مثل• بالمحاق، مجرورة 

•اكمحل مع جوانأ' الغت بهاء الوتق، صم الأمم فيها يغتم الش الواضع 
الحذفبعد الفعل مى مي إن وذلك الأمر، أوثاء الضائع الأخرلجزم الحالوث الفنث - ١ 

مثل؛الأولإ ؤينتنسى التكص، ؤيجود الثغت، بهاء الوقفث، فيجوز أوأكثر؛ أصلثان خو'و\دا 
*اقل*.أوت أبالعلاءاكالصناهد0*. 

*١٠*كانت جاتزأإن الهاءللوقف ؤهوذاحتلأب للم، ألقها خذفت إنا الامتفهاميه *ما* . ٢ 
ءعلأممثل؛ الأود؛ والمختار أوالتسكين، الئكت بهاء عليها الوقف مجور بالحرف؛ مجرورة 

علام*.أوت الومءلىم٠، 





اس(رامحه الواضح الخد ااْبمءفكواوعداب  ٤٣٥فواجأدالناهج 

احا#كاسمج

محمحمح،
والإعرابص ممرذه أيان أولا: 

)١(لقم ه1ْصوفج 
44ءلالجر بئثت نكان وثملأ نخ4بم اتجييلأ بدلك، امرئ وثملا 

:اكرح 
بيشعر الذي )، iCiJlؤإن الاس، محتد مموب وجميل ممب هر م1 يدل الذي الإنسان إن 

مموب.طيب مكان المرءيالعزة 

نعل)يولي(: را،،رئ(:عضافإليبم، )ئل(:بدأمرءوع، مالها. ما يحب الواو: )وكل(؛ 
شوالجمالة منصوب، مفعول؛4 )الجميل(: اهوا، تقديره: محميرمتتر، وفاعله مرفؤع، ممايع 

مرنؤع،بدأ )كلأ(: عاطفة. )الواو(: حيرمرنؤع، )محثج،(: ل)امرئ(، صفة جر محث 
تتاويئ،:تتر، ضميرم وفاعله: محرفؤع، فعلمضايع )يسث،(ت مجرور، إليه مضاف )مكان(: 

مرضع.ابرأ خر )طستا(: صفة، جز  ١٣في والجملة متصوب، به مفعول )الير(: اهوا، 

لأجبهببثغك، لا ما الخير ءس يئنيء يبقي ءيلأ فينس حير دلا 
ال؛مٍح:

الخير.•نه يرجى لا لإخوانه يمه ولا لتفه الخر بمحب الذي إن 
الإعراب:

محلفي القتع على بي اسها ت رمن؛ للمبمس، نافية )لا(: نيلها، ما بحب ت )الواو( 
ماضقحل )ظذ(: اكافيةلالجنس، خير)لا( يمحاووف قان )فيمن(: نمب، 
مرفؤع،مجفايع فحل )ييغي( الهر١، تقديره: تتر، ممحمير واسمها الفتح، على بي ناقص 

صلةيغي(: وجمالة)ظل خر، رغ محل ش وجمالة)يغي( وهوا، تقديره: مستتر، صمير وفاعله: 
والمجروروالجار إليه، ومضاف ومجرور جار )لشه(: الإعراب، من لها يسمأ لا الموصول 

موصولامم )ما(: )جم،(، يالفعل متعلقان ومجرور جار الخير(: )من )بمي(، بالفعل متعلقان 





اكايءارامحي اراحح الخم الخوجنيك والإعداب فءالمج اياهة إجابق 

،.ubنك *أ لدلالة محذوف؛ الشريل وجراب ل)لت(، صفة 

)٥(يقم م1نحوفج 

ئضيقئ-بمال الاحلاق ولكص يأهلها بلاد ضامغ ما لنمري 
الشمح:

يرىلا صيقة أحلاقه كانت من ولكن بامحلها، تضيق لا واصعة وتعالى مجحانه اه أرض إن 
عليه.وغما هما وتكون سمتها 

الإصراب:

والخيئإليه، مضاف ت و)الياء( مرمع، مبتدأ ت )تحمر( الابتداء، لأم راللأم(ت ؛ ^^؛( ٠٠١)
والفتح، على ماضبي فعل ■ )ضامن( نافية، )ما(؛ *i__•، تمديرث؛ وجوبا، محذوف 

ومجرورجار )بأهلها(؛ الئلاُرة، الضمة ١^^ وكلامه مرفؤح فاعل )بلاد(؛ للتأنيث، )التاء( 
الشمجواب .( • صاتت. وجملة)ما يالقعل)ضائت،(، والمجرورمتعلقان والجاد إليه، ومضاف 

)أحلاق،(؛اصتدراكومب، حرف عامحلمة،)لكي( )واكن(ث)الواو(؛ الإعراب، من  ١٠١^٠٠٠لا 
مسروالفاعل مرفؤع، مضايع فعل ؛ )تضيق،( إليه، مضاف )الرجال،( متموب، اسم)لكي( 

•ألكن( حم رى مح رئضييرءش وجملة اعي؛، •' تقديره مستتر، 
)٦(يقم ®ْامحوفج 

صديقاب يعسدوفى عن له ئكسمت لبيب الدئيا امثحى إذا 
القمح؛

ثوبفي له برزت أءد.ائه أشد من أنها علم وحبرها، الدنيا ط0 المائل الإنسان جرب إذا 
صديق.

الإماب:
مضماض فعل ؛ )امتحن( بجوابه. منصوب لشرؤله حافص الزمن من يتمل لما ظرف ؛ )إذا( 

مضافحر محل ش والجملة موحرمرفؤع، فاعل ألبمتر( مقدم، يه مفعول )ااع.ت؛ا(ث الفتح، على 
؛)له( الشرهل، جواب والجمالة متتر، والفاعل للتأنيث، والتاء ماض، فعل ؛ )ئكئقت( إليه، 
،بالفعل متعلقان ومجرور جار ؛ عدو( )ض ، )ئكثئت( بالفعل متعلقان ومجرور جار 

)صعيق(ث_،(، j_(^l1متعلقان والجاروالمجرور مجرور، اسم ؛ )ثياب( جن، ؛حرف )ني( 
إليه.مضاف 



ايوجنيدوالإماب الشيج فو اياؤئج إجابة اكمااواضحساهاك( 

)٧(رقهر

رلألأالاء مالبه نرا تجذ ن—يمض ئ ئم نذا نف ونى 
الشيح'

الماءطعم يعرف لا الذي نهوكالمييض محي، كما الأشياء حقيقة يعرف لا ذود ند الذي إن 
مرا.فيراه 

اس:

مسدا،رنع  ١٣في المكون على مسي جازم شرط اسم رنن(؛ مانيلها، بمصب )الواو،؛ 
 I)خررمن(متموب،رها(ت اهرا، تقديره؛ صميرمحذوف، واسمها مضايعمجزوم، فعل ريالثا
مفاؤعفعل ريجد(ث ثانية، صفة )4ووض(أ مجرورة صفة رمن(ت مجرور، إليه مضاف رفم(ت 

ثان،،^٢به مفعول رمرا(ت اهوا، تقديئ،: تتر، صميرموالفاعل اثرط، جواب مجزوم 
منصوب،أول يه مفعول رالماء(؛ رتجد(، بالفعل تلمقان منصوب؛ 
•دجوايه الشرط ينلمب مجميع رني( يخر للإطلاق،، والألف مموب، نعت رالزلألأ(؛ 

)٨(رقم هْاثوفج 
الئنمبالثوم بنص افه ؤننتلي غثلمت محإن بالجلوى اه ئئبم همذ 

اكمج؛
شنعمة من فكم متعا، وعطاؤه ءط\* متعه يكون فند غيرطاهره، حفية وتعالى ميحانه اه< نعم 
•الأخره أوهمر الدنيا همر نعيما أورنت، يلوى من وكم صاحيها، على نقمة وهي ظاهرها 

الإعراب:

؛ريالثلوى( فاعل، الجلالة لقتل راض(؛ مرفؤع، مضاؤع فعل رثنم(ت تحقيق، ؛حرف رئي( 
ماضفعل رءفنئ،(ت وصلية، ؛ ران( حالية، رالواو(؛ باكعلرسعم(، جارومجرورمتعلقان 

رالواو(؛؛ رؤيينلي( رهي(، تقديره؛ متتر، ضمير والفاعل للتأنيث، ورالتاء( المح، على مسي 
مفعولبمريعض(؛فاعلمرس، الجلالة لقتل راق(؛ فعلضائمرس، رييتالي(؛عاطفة، 
•ريتلي( بالفعل جارومجرورمتعلقان ريالتعم(؛ مجرور، إله مضاف رالقوم(؛ مصوب 

)٩(رقم  ٤٥٣٠^
اثعاث،أسدالاحال وممدوعلى أه-لها ->؛_الأت الأيام وندئناب 



القمح:
يكونما يتغرب نلأ محاء، كف يقيه سحانه اه د فهوش العواقب، بمأمون ليس الزمن إن 

الضعفاءغلة ومن ذلك<، اوعكس صعق، إلى نوء ومن ئد، عرإلى من أهلها أحوال سدل من 
ونحوذلك.الأمياء على 

الإعراب:

مرثؤع،مشايع فعل رئئلمب(: تحقيق، حرف )فد(: فبالها، ما حب )الواو( ت روقي( 
مضاف)أعالها(: اممرء، الم_، وعلامة مصوب ٧، مفعول رحالات(: رالآيام(:فاءلءرفوع، 

أمد(:رعلى مرفؤع، مضاؤع فعل رتعدو(: ءاءل؛ة، رالواو( روتعدو(: إليه، مضاف ورها(: إليه، 
فاعلمةوع•رالقهاد7،('مجرور، إله مضاف رالرجال(: رئو(، بالفعل جارومجرورملهان 

(١٠١رقم للآ1اموفج 
ئوهممى ادة ننئا موصدق ءلثوده ناءت المن؛ بنل* ساء إذا 

القمح:
حرا.من التاس في توهمه ما وصاريصدق حوله، بمن فك محاء للمرء سجية الئلن سوء كان إذا 
•فلته ّرء 

'س■■
بيعاص فعل ت راء( • بجوابه منصوب لشرءله حافض الزمن من يشل فا قلرف رإذا(: 

والجملةمجرود، إليه مضاف ت رالمرء( الفئة، اوقع وعلامة مرفؤع فاعل رثعل(ت القح، على 
فاعلرظتوثه(: للتاتيح،، ورالقاء( القتح، عر مني ماض سل رماءث( إله، جرمضاف محل في 

الشرط،جواب والجنية إليه، مضاف جن محل في الصب على صميرمني ورالهاء(: مرفهمع، 
تتديئ٠:تتر، صميرم والفاعل طىاكح، مي ماض فعل رصدق(: عاطهة، رالواو(: روصدق(: 

لفاعلفعل ؛ رثئثادة( به، مفعول محلثقب في مجني الذي سض موصول اسم رما(: اهوا، 
متعلقانجارومجرور ئوهم(: رمن الإعراب، من لها محل لا الموصول صللة والجملة ومفعوله، 

ريعتاد(.بالفعل 

(١١)يقم ®1ْصوذج 
الأيناممرادها في ثعبت كنارأ ئوس نالاثت كؤإذا 

القمح:
وأهدافه.ءايات4 إلى الوصول سيل في شه أتعب وطموح، يئة صاحب الإنسان كان إذا 



.منصوب؛جوب كرءل4 حامحى الزمن من يتمل لما ؛لرف .' )إذا( نلها، ما بمب ت رالواد، 
ا-م)كان(مرمع،>ارثئهمص(: لاثأنث، و)الئاء(: ماض نمل )كانت(: 
ضبي ماض تحل )ئوثش(ت يإمحافت)إذا(، جر محت ني والجملة مصوب، خر)كان( )كيارأ(: 

والجاروالمجروربرش(، مجرور امحم )مراهما(ت جن، ؛حرف )لي( اكح،و)التاء(ىاتأسث، 
مرمعياعل )الأجسام(؛ إله، مضاف جن محت مب مني صميت و)ها(ث بالفعل)مى(، متعلقان 
الشرط.جواب •( ■ وجملت)نجت. الثناهرأ، الضمة الرغع وعلامة 

(١٢)يقم لإا1نحوذج 
شديدض ثميلأ سلوثها  lL؛iJالمروءة أب المرة إذا 

تالشمح 
الكيريعد ذلك ضللأب صغر0، مر الفاصلة والأحلاق الحميدة الخمال على المرء يعتد لم إذا 

صعب.شاق 

الإعراب:

لفعلغاعل ؛ )المرة( بجوابه. منصوب لشرطه خافض الزمن من يتمل لما فلرف ؛ )إذا( 
والتاءللتأنيث،ماض، خمل )اعيته(؛ جر، محذ ني والجمالة المذكوربمدة، يذنئْ محذوف 
منحرمرثؤع،ثاعل )المروءة( مقدم، به مفعول نصب محت ش المم على ضميربي و)الهاء(ت 
واتعة)القاء(: )سليها(: حادمصوبة، )ناثئا(: الإعراب، من لها محت لا شبميت والجملة 

إليه،مضاف جر محت ض بي صمير و)ها(: مرضع، مبتدأ )تطها.{.' الشرط، جواب ثي 
وعلامةمرنؤع حير )شديد(: م)ثديد(، متعلقان ومجرور جار )عليه(: منصوبة، حال )كهلأ(: 

الئزط.جواب شديد( عليه كهلا وجملة)شمهلليها القاهرة، الضمة الريع 
(١٣)يقم  ٤٥٣٠^

الكنممى نمت يذرة عس والجيم عارية ث، أندلأ الجلم مس إن 
المح:

المحمودالحالم إنما محمودأ، نفه عن الديع وهوءاجرعن إليه أماء من على يحلم الذي ليس 
وقوة.نورة عن ماكان 

الإم1ب:

حبررنع محل في بمحذوف متعلقان ومجرور جار الحلم(: )من ونصب، توكيد حرف )إن(: 



فيصميرعبتي ؛ )انت،( ^، Uallالقتحة الضب وعلامة موحرمنصوب رإن( اسم ؛ ردلأ( )إن(، 
إليه،مضاف ت ورالهاء( هرة،  LliJiالضمة الرم وعلامة مرنؤع خر ت )عارفه( ميتدأ، رم محت 

)عنمتدامرنؤع، )الحلم(: )الواو(: )والحلم(: صمه. ش، محت في والجمالة 
)من)قشت(خرمرمعوعلامةالإماكمةالذلاهر٠، ^رورتتقاند)الخالم(، 

•درفغل( جارومجرورمتعلقان ت الكرم( 

٠المدين وتذكير الواعظين موعظت يضه نلأ المرء عن له زاجر نمه ش للمرء كن لم إذا 
ا>ماب

جن،حرف ت )ص( ياءل٠رضع، )الأئمئر(؛ ٠ضارع٠رمع، فعل )ترم(: نافية، )لا(: 
)ما(:باشل)ونمع(، واسرورمتعلقان والجات إليه، مضاف ورها(: مجرور، اسم )عتها(: 

ذعلمضادعصدمب)ل(ا،)بكن(؛ وقلما، وجزم نفي اداة )لم(: بي. جازم شرط اّم 
محذوف،يخبر متعلقان ومجرور جار )لها(: محذوف، بخبر متعلقان ومجرور جار )منها(: 

محذوفة.الترؤذ جواب، وجملة منحرمرمع، امم)كن( ت )راجر( 
(١٥))ض م1نحوفج 

انآةاكىأن1اثلأالأئئللأنوuالغوثإلأ٠امجض 
القمح:

الأمنءودُا ومن فهوالخاتمر، الخوف نفسه عود فن نفيتان، حالتان والأمن الخوف إن 
•نهرالأس 

الإص:
امشاء،أداة )إلا(: مرفوع: متدا )الخوف(: نافية، )ما(: مالها، ما بحب )الواو(: 

الفتح،على بي ماض فعل )تخوفه(: خر، رم محت في الثكون على بي موصول اسم )ما(: 
لجملت*وحدعرمع، ياعل ت )الض( يه، نمامفعول محت في المب على صميرمبي ورالهاء(: 

 ii^( :)نافية،)لا(: ئطفة، )الواو(: الإعراب، من ٍالةالموٍوللأمحتلها الفتى
رممحت م الثكون على بي موصول امم : )٠١( اداةاستمحاء، )إلا(: مرفؤع، بدأ )الأمن(: 

فاءلموحرمرفوع،)الض(:به، مفعول نم، محل صميرفي والهاء ماض، فنل )تأة(: خر، 



س©بمبماىءقجسم|صوالإمابالسص ادم 

الموصول.صلة الإعراب من لها محت لا انأ( القش روا؛ وجملة متصوب، ثان يه منعول ت )انأ( 
(١٦يقم) ٤٥٣٠٥

التجاربئعئلئ لم منن حنن دلا المنى نعظ نا الأيام عابر ذض 
الشيح'
•بشيءآخر بمئل- ثلن يها نط■ لم فمن ديددس، ماءثل. والسور الأزمان 

الإعراب:

الجنوعلامة م)في( ممّور امم ت رغاير، حر، حرف ت )في، نلها، ما بحب رالواد،؛ 
)ما،:مجرور، إليه مضاف رالأثام،: خرمقدم، سحدوف والمجرورتلئان والجان الكم؛، 

متتر،ضمير والفاعل مرنؤع، ممالع تحل )يبمل•؛•■ خم-حر، بدأ ربع محت مح، بي موصول، اسم 
عاؤكة،)الواو،: الإعراب، من لها محت لا الموصول صالة والجملة منصوب، يه مفعول )القش،: 

)فن،:مب، محت ش الفع على بي للجض اكافية اسم)لا، )محر،ت للجنس، نافية )لأ،ث 
مجزوممخالع خمل )سلن،: وتلما، وجزم نني أداة • )لم، ءحن>وف، بخر متعلقان ومجرور جار 

منحرفاعل )التجارب، مقدم، به مفعول نمٍ، محت في الئم على ضميرميئي والهاء: ب)لم،، 
منلها محت لا الموصول صلة التجارب، سلث وجملة)لم الظاهرة، الضمة الرغ وعلامة مرفؤع 

الإعراب.

الأندرعيها نولى علمها ينام نبيق أرم، في عئمأ رهمى دنن 
الشمح:

ؤإلأكانتحذرأ، يكونمتيهتلآ بالمخاؤلريجياان محقونة مخونة أرض في غنمه رعى من إن 
iيحلوله كما يقترمها الأمد يدي ين أعتامجه 

'س■■
ماضخمل ت )رعى، مبتدأ، رفع محت في جازم شرمحل اسم )من، تبلها، ما بحسا )الواو،: 

يهمفعول )ءث«ا،: اهوا، تقاينْ: ستتر، صميرموالفاعل: ٠يثيءلى١كتحالقدرفي٠حتحزم، 
صفةنميا محت في الجملة ولمه متعلمان؛-)رعى،، ومجرور جار ت أرض، )في منصوب، 
ءا»لفة،)نام،سلماضضض)الواو،: )ونام،: مجرور، إليه مضاف )مسبعة،: ل)ءئما،، 

)نام،،بالعل جارومجرورمتعلقان )علها،: اهوا، تقديره: تتر، ضميرموالفاعل الفتح 
ضميرمينؤرورها،: منصوب، مقدم به مفعول )رعتها،: اكرٍل، جواب مبني ماض نعل ت )ثور، 



الظايرة.الئمة الرفع وعلامت *وحرمرفؤع فاعل • )الأسد( إله، مضاف جر محل( في، 
(١٨)يقم صً|صوذج 
الحمدتند المن؛ ودمك حتنأ سله لم ما التت■! وحمدك 

الشمح؛

هدْمثل في عله >كمه فإن وي،|امإاه، يجره ان دون يذمه او احدأ يمدح أن احد ءلٍ، يتغي، لا 
الخطأ.^ Ulpمش الذل 

للعمدريه مفعول )المرء(: إليه، ومضاف مجتدأ )حمدك(; نيلها، ما بمب )الواو( 
مجزومممايع سل( ت )متله( وقلب، وجزم ئمي حرف )J؛؛(: ممدريةءلرث، )ما(:)حني(، 
نمبمحث هم، الضم ^، ببر صمم ورالهاء(؛ ، ٠٠٧١٠تقدوت0: متم، صمير والقاصل ب)لم(، 

بداومضاف)دمالثه(: عاطفة، )الواو(: )وذمك(: حبرالمتدأمتن، )حطا(: ثأرلوه، 
مجرور،إله مضاف )الخمد(: مصرب، ظرف )تهد(؛ لال«مدر)دم(، يه مفعول )المرء(: إليه، 

محرمرهمع.)تكذبم؛،(: 

(١٩)رهم  ٤٥٣^
يممما الإئنان نكسسن، ما وشث ئها صديؤ( لا —لأي بالملأد ثث 

الشمح:
والدم.الم>—s صاحه بممعلى ما المكاب اصوأ ومن صديتا، فيه تجد لا بلد الئلاد اموا من 

الإصراب:

)بلاد(:الظاهرة، الكرت الجن وملامة مجرور إليه مضاف )البلاد(: مرفؤع، مبنيا )شث(: 
النافية)لا( اسم ليؤ،(: )ص للجنس، ناتيه )لأ(ت حبرمرمعرءلأ0الرغالضاأهالتلاهرة، 

وجملةخر)لا(، بمحذوف جارومجرورتلقان )بما(: نهب، محت همر القتح على للجتمربن 
موصول،اسم ؛)ما( )ثر(؛بدامرفوع، p(_، )الواو(: )لأصديقبها(فيمحإأرنيسمث، 

لجملةئءز(مّمٍعء )الإنان،ت مرهمع، مشايع فعل، )بجس،،ت بيض،محا[مءفافإلخ، 
رغمحت هم، بب، موصول اسم )ما(: الإعراب، من لها محت لا الوصول ملأ الإنسان( )يكب، 

ءهواوجملة)يصم(تقديره: ميرمتتر، ص والفاعل ممايعمرفؤع، فعل )يمم(: حبرالمسدا، 
الإعراب.منر لها محت لا الموصول صلة 



هْهجنيدؤالإماب  ٤٣٥فوالنْا9؛ج إجابة لمعوإج؛يما اهايءا رابزء الواضح الخم 

()٠٢رقم لجًًاصوفج 
المنياصاب أنر اث نإذا حتى وع_نصته مشنبغ الرأي —اجر دع 

Iاكمح 
الضالفرصة غاتته فإذا العمل، نفه على ؤيضع امانيها ه نفيتح هوالذي العاجز إن 

ذن؛ه.والذنب والقير، القضاء على زوله يال

الإصراب:

؛رالرأي( ااaلاهرء، القمة الوح وعلامة مرثؤع بندا ؛ )عاجز( ملها، ما يحج، ت )الواو( 
والجارإليه، ومجرورومضاف جار ظأطو,(.' مرفؤع، حبر )مضثاغ(: مجرور، إليه مضاف 

خافضالزمن من بمتتل لما ؛لرف ت)إذا( ايتداء، حرف )حش(ت والمجرورطقاني)مضياع(، 
فاءل.رفوع،والجعلةس)أتئ(:)فات(:سلماضمبتيضاص، لثرءلهمممربيجوابه، 

تقديره:ستر، ضمير والفاعل: ماض، سل رءائب،(: يإضافة)إذا(، جن مأءرأ في والفاعل الفعل 
الشرط.جواب، القدرا( وجملة)عاتب للإطلاق، والألف متموم،، يه مفعول )القيرا(: اهوأ، 

()١٢رقم م1نحوفج 
سواووتم؛منسنمي ومئالئظضلإم،سة 

القمح:
راضغير له كارها كان ؤإن ومساوئه، عيويه يرى لا فإنه محه، راضيا  ١٠لشخص مما كان من 

•جلتن واضحة ءٍو؛بم يرى فإن هه، 

الإماب:
)الرضا(:الظاهرة، القمة الرح وعلامة مرفؤع بدأ )هيى(: ملها، ما يحب ■ )الواو( 

)كالياله(:مجرور، إليه مضاف رم،(: لإ(:جارومحجرورتألقانمركاوالة(، إليه، مضاف 
منصوبج،امم)لكي( )مين(: ومج، استدراك حرف )لكن(: عاطفة، )الواو(: حبرمرفؤع، 
تقديرء:ضميرمستتر، والفاعل: مريؤع، ممايع فعل )تيدي(: مجرور، إليه مضاف )الخط(: 

>^٠٠في المساؤيا( 'ثنيي وجملة: للإطلاق، والألف متموبه، يه مفعول )الماُيا(: ، اهي* 
ر؛ع-؛مدُلكنُ•
(٢٢)رقم  ٤٥٣٠

طت،ؤإلأ ، iJliث، أئمألفإن النثى نيأشل خيث، إلا النص وما 



اكماماءدحساس(ص م بمةاس 

تالشمح 
ومنشمائلها، وحشت، تهيبت وزقاما، ه تفهدب فمن ، تحول  ١٠تمتادالإنسان نفى إن 
ءاو4.وك؛رت ذلك اعتادت والشر، السوء مذاهب بها ذهب 

الإعراب:

أداةاسشاء،رإلأ(:مرئؤع، مبتدا )النمس(; نافية، رما(: ملها، مجا يحجر رالواو(: 
مرنؤع،ممايع نعل )تجعلها(: خر. بمحذوف متعلق الفم على مبتي مكان ئلرف )حنث،(: 

وجمالة)يجعلهامنحرمرفؤع، فاعل ■ )اكض( به، مفعول نصب ^ ٥٠٠ني بي صمير • ورها٢ 
الئكون،على مبنثة ثوح* )إن(؛ امتئنافية، )الفاء(: مأحاأحرمضال،إليه، فى الفتى( 

متر،صمير الفاعل ونائب للتأنيث، والتاء جزم، محل في اكح عر  i/r*ماض تحل )أئجلث(؛ 
صميرمستتر،والفاعل للتأنيث، والتاء اسع، على مجاضبى فعل )تائق( اهي*، تقديره: 

)إن(:ءا»لفة، )الواو(: )مإلأ(: الشرمحل، جواب جزم محبأ ني وجملة)تاقت( *هي*، ت تقديره 
نىالقع على محسى ماض فعل )ئتلت(: محذوف، الشرط ونعل ناشة، و)لأ(: جازمة، شرط أداه 

اهى•.صميرمستتر، والفاعل والتاءللتأنيث، الشرط، جواب لأله جزم؛ عح 
(٢٣)يمم صْاثوفج 

يي—ولمنفث ا مالقياثة ومن نئنة تثاللث، ا مث—داوة الومس 
الثمج:

ويؤدلث%.يسوءك ما يعخى الصداقة ش وتديكون إلك، يمل خر بعض العداوة ي يكون ند 
الإعراب:

الجزوعلامة د)من( مجرور اسم )العداوة(: جن، حرف )من(: نلها،  ١٠يحب )الواو(: 
علىمسي موصول امم )ما(: مقدم، خر بمحذوف والمجرورمتعلقان والجاد هرة،  ١١٥١١الكرة 

الفلاهرة،الصمة وعلامة ِرلوع ممايع فعل )تئاللث،(: مبتدأ، رم هحل* ني كون ال
مرفؤعُؤحر فاعل )ئس(: مقدم، به مفعول مصب محت في القتع على صميربي ورالكاف(: 

وجملةإلٍبم، جرمضاف )؛ ٠٠٠ني المم على بي صمير •' و)الهاء( الذااهرة، الصمة الرفع وعلامة 
)منتبلها، ما بحب )الواو(: الإعراب، من لها مح)؛ لا الموصول صلة معه( )ينالك 

شالسكون على مسي موصول اسم )٠١(: مقدم، خر بمحذوف متعلقان ومجرور جار الصيانة(: 
والفاعل:الظاهرة، الضمة الرم وعلامة مرفلع مخايع فعل )يفر(: موحر، متدأ رم محل 

حرف)الواو(: الإعراب، من لها ُحرأ لا الموصول صلة والجملة اهوا، تترتقديره: صميرم 
تقديرهمستتر، صمير والفاعل القاهرة، الضمة الرم وعلامة مرضع ملهايع فعل )يولم(: عهلف، 



1ا0هجويدوالإعراب فوالص الن0ا9؛ج إجابة ..ا اكايءا رامحي ااواءدح اكم 

الإعراب.عن لها ٠^ لا *يمم* جملت على ٠^١٢٠ لجملة رم'، 
()٤٢يمم لإا1محوذج 

الملتانمي القرودنجم،ء وارى جملة نأيي جيى المكارة مأتي 
تالمح 

تدوم.لا مرعت والمرات الأثراح ؛ت،ا ومتمر، دائم بشكل والشريرناي المماب 
'س■■

؛لرف)حين(: الضمة، الرفع وعلامة •رثؤع ناعل )الكار«(ت مرنؤع، نعل»مارع رتأثي،•* 
ح1ل)جملة(: اعي•، ت تقديره صميرمتر، والفاعل ٠مارعمرفوع، فعل ت )تأتي( متصوب، 

فعل)أرى(: ياطة، رالواو(: )وأريى،ت إل؛*، جرمضاف ط ي جنلة• »اثي وجملة: منصوبة، 
منصوب،أول به مفعول رور(: )الءانار، تقاوير،ت مستتر، ضمير والفاعل مرفؤع، مضايع 

جارومجرورر؛يااماكات(: اهوا محميرمتترتقديره: والفاعل ٠صارعءرمع، فعل )يجيء(: 
وجملة)أرىثان، به نمامفعول محت في الفئات( وجملة)يجيءش بالفعل)يجيء(، متعلقان 

..( ١ ١ المكاره جملة)تأتي على مسلوقة الملتان( في المريربممء 
)٥٢(يقم  ٤٥٣١٠^

ئجاؤثةعثة يئن ل مييحنت والججا بالحزم سدمحك لم المرء إذا 
الشمح:

١ميع ذكثا محلنا يكن لم إذا شيأ المرء تغني لا اكبمارب كثرة إن 
الإعراب:

لفعلفاعل )المرء(: بجوابه، مموب لشرؤله خافض الزمن من يتمل لما ءل;ّف )إذا(: 
وفلمإ،وجزم نفي حرف )لم(: بإضافة)إذا(، جر !، ٠٠٠في والجملة الذكور، يننرء محذوف 

مقدم،به مفعول نما سل* في ءوأتي ضمين والكاف: مجزوم؛)لم(، ممالع فعل )سدملثإ(: 
علىمسلوق )الحجا(: عطف، حرف )الواو(; باكءل)ثدء(، جارومجرورمتعلقان )بالحزم(: 

مضافجز محت في الضم على غمينميتت ورالهاء(: فاءل٠ؤحرءرفوع، )هميحته(: مجرور، 
وجزمحرفثهنقي )لم(: الإعراب، من محثلها لا جملةتمة إلخ( • • ئبمغك وجملة)لم إلمه، 

جارومجرور)عنه(: العلة، حرف حل.ف الجزم وعلامة مجزوم ممالع فعل )ئعن(: وتلب، 
جرفيٌحل، الصم ض بيأ صمم و)الءاء(ت *رفيع، فاعل )تجاربه(؛ )_(، بالفعل متعلقان 
الشرط.جواب جمالة تج١ربا،( عثت ئعن وجملة)لم إله، مضاف 



(٢٦يقم)^^٤ 
والخلائقني؛-_ يئس لم إذا له سيفا يجوالفتى في الغس دما 

القمح:
يكنسهاالتي والفضائل الأخلاق ثي الشرف يإنعا والمثلهر، المنظر حن ثي الشرف ليس 
الإنسان.

الإصراب:

امرما(مرنير1لغنن(:*ليسأ، صل عاملة نائيان رما(; تبلها، ما بحب ت )الواو( 
مجرور،إليه ماف )الض(: باين، جارومجرور•تعلقان ت وجه( )في الضمة، الرتع وعلامة 

 :)U^(خبرiLiS  ،جارومجرورملمان ، ضوم: )U^منبمتتل لما ظرف رإذا(; ، در
)تتمن(:سلءضائوتلج، وجزم نقي حرف )لم(: بجوابه، منموب لشرؤله خافض الزمان 
مجروراسم رتتله(؛ جر، حرف رفي(؛ ءاهوا، I_^،: تتر، م ضمير واسمها: درلم(، مجزوم 

والمجرورملقانوالجات إل، جزمضاف محل لي الكر على بي ضمير ورالهاء(: برفي(، 
علىاسممعملوف )الخلائق(: محلف، حرف )الواو(: ايكزا، خبر نصب، محن ني بمحذوف 

•محذوف اكرثل وجواب إليه، جرمضاف محل نر .( .يكن.وجملة)لم يجرور. 

(٢٧)رقم م1محوذج 
رحلعى يئنيلث، البدرما ظلنة في به نمعث، شيئا وئغ ئزا0 ما حد 

الثممح:
تر،٠ولم به صمعت، شيء ني وهك، ئمض ولا يه، واص تخذ، يلك ؤيمتناول أمامك كان  ١٠

الإعراب:

اسم)ما(: أانث،أ، تقدين•: ضميرمتر، والفاعل غعلامربيضاثكون، )حد(: 
صلةوالجملة وضول،، وفاعل فعل )تراه(: به، مفعول نما محل م الثكون على بي موصول 

تعلا٠رصضالئكون،)دع(: ;، l^u)الواو(: الإعراب، من لها محل لا الوصول 
مسلوقة•( - • وجملة)لع متصوب، يه مفعول )ثيثا(: أأنتأ٠ تقدير•: تتر، ضميرم والفاعل 

القحعلى بي ضمير • وااكاء٠ الثكون، على مبي ماض فعل ت )نمعتر( ا، . . أحذ. جملة على 
في.( . وجملة)ممعت.بالفعل)ممعنا(، جارومجرورمتعلقان )به(: فاعل، رح محل في 

إليهمضاف )البئر(: محذوفا، بخير ومجرورمتعلقان جار : _،<( )في صفة، نم، محل 
محميروالفاعل مرفؤع، مغايع فعل )تعتيق،(: مبدأ، رتع محل ش موصول امم )ما(: مجرور، 



صالةوالجمالة ب4، شرل نمه محذ •ي المع عالي بي مير ص ت والكاف اهوا، ت تقدير، مستتر، 
رثلإأا•ياكل عتشان جاددمجردر دحوات رص لها، محل لا الموصول 

(٢٨)يقم ®ْاونحوفج 
ئلسلإلى ئهان الاج احتإذا ب ام الأفهفي نصح ولبق 

الاصراب:

مضائفعل )يمغ(: الفتح، عالي مسي ماص فعل ت )تنس( ملها، ما بحب رالواو(؛ 
)إذا(:فاعلمرس، )ثيء(: جازومجرورطقانبالفعلرتجح(، مرثيع، 

علىبت ماض فعل )احتاج(: بجوابه، منصوب لثرءله حانص الإمان من يستقل لما ظرف 
جارومجرورطلق١ندليل(: )رلى وط4ةالإغاكْةالذااهر،، مرض فاعل )الثهار(: الفتح، 

السابقلدلالة محذوف، الشرؤد وجواب مضافإليه، جن محن في والجمالة بالفعل)احتاج(، 
ءاوا<.

(٢٩)يقم  ٤٥٣٠®
أئّعادألعنش وقمري ، jii_4\ >و وحاجتة ^_،، ji-iJ(ذمحر 

القمح:
ماالدنيا من الإسال ؤيكقي له؛ ثان نهوعمر موته، بعد والفضل بالحسن الإنسان ذكر إذا 
وأشعنال.متاعب ذلك وصوى ينونه، 

الإعراب:

الضئةالرع وعلامة مرض حبر )عمر،(: مضافإليه، )الفتى(: )ئكر(:بدأمحرنوع، 
مرفوعة،صفة )اكاني(: إليه، مضاف جث محن \مأفي عالي ميرمني ص ورالهاء(: التل١هرة، 
جنمحت ش اشم على بى ضمير ورالهاء(: مرض، بدأ )حاجته(: حرفءهلف، )الواو(: 

ومفعول،والجمالةوفاعت قنت )قائه(: خر، رفع محت في مبي موصول اسم • رما، إليه، مضاف 
الالابتدائية الجمالة على مسلوقة .( .وجمالة)حاجته.الإعراب، من لها محت لا الموصول صلة 

)العيش(:الئلامحر0، الرغالقمة بدأمرفؤعوعلامة )محول(: عاؤلية، )الواو(: ٠حلله١. 
علىمسلوقة والجمالة اافلاهر٠، القمة الرفع وعلامة مرض محر )أشغال(: مجرور، إليه مضاف 
لها.محل لا الأيتدNّة الجمالة 



رابزءاهالءاالخدالواضح ايمحجنيد'ؤه؟ا والإعداب الناؤقةفوالص إجابة 

(يقم)٠٣

سلأموالكرأ ال_وجنتحشن خلي ئلث نس لا أنت خيلمث 
تالقمح 

نلمسوملأءك؛اك، ومودتك مدحك كثر يمن ممرن فلا ائت؛ بها محي كما احديض؛أمددك لا 
اسقة.ش ليلك خص 

الإءراب:
تراث( إليه، مضاف محذجن ني القتح على ضميربي والكاف، متدامريؤع، )حليك(: 

نيالئكون على مش موصول امم )من(: عاطة، )لا(: المتدا، خر رنع محت همر بن صمير 
عو،ت مدير0 حيرلميتدامحذوف ؛ )حلي( وناعل، سل ت )قلت( الخير، على عطفأ رغ محت 

)يإن(؛القول، مقول تصب محل ني والجملة إليه، مضاف جن يحل* ني بي ضمير والياءت 
مرئوع،u>، )النجم(: اصح عر سل )ثئن(: وصلية، )إن(: ؛، JU)الواو(: 
على؛^٠^٤.مسلوق )الكلام(: ططف٠، )الواو(: 

()١٣رقم وص 
لبلاميه نبجنح يا ٌعليث اليدان بنيل بيس نس 

الشمح!
٠الجراح آلام س بشيء يشم لا ؛هوكالميت اصاياه؛ إذا الم يشعر لا والذث الهوان امحضرا من 

الإعراب:

مجزوم،مضايع نلإ )بجن(: بدأ، رنع سلإ ي الئكون على ميى جازم شرءد امم )تن(: 
الشر»ل،جواب في مجزوم ممالع نعل )بنخل(: اهوا، ت تقديئ0 تتر؛ مضمير والفاعل 
)ننهل(،بالفعل متعلمان جارومجريي )مليه(: الضمة، الرفع وعلامة مجرفؤع فاعل ؛ )الهوان( 
مقدم،خر يمحذوف ومجروومتعلقان جار )لينح(: نافية، )ما(: خر. رفع محل في والجملة 
•بدأموحرمرمع • )ليلأم، بميم، ب)ليلأم( جارومجرييعتعلقان )يميت(: 

()٢٣يقم لإ1اضوذج 
الثقيمالمهم من ومحنة ئولأصجيحأ ^١؛--، ين وكب 

القمح:
عقولهمإدراك عدم ذلك ومنتا الناضجة، الصحيحة الأقوال ؤيتتقدون يعييون الذين كثيرون 

مالكها.ود1ة لغموضها الأهوال؛ ءل« حقيقة القاصر؟ 



الإراب:

حرفرمن( ميدا. محذرغ في صرالثكون •سنية حميت ركم، تإلها، ئ بمب رالداد،' 
لريالب(،مصوب و4 ضول ت )هولا( خر. انه على محلا مرمع عجرودلفظأ رعاف( زاني• جر 

الضمةالرفع وعلامة مرمع بدأ ت )أنته( استامة، رالواو(: نمت>تموب، )صحيحأ(: 
جاودمجردرالفهم(؛ )_ إليه، مضاف جن محذ ش الضب عر بت صمير ورالهاء(: الaلاهر٠، 

مجرور.نمتا )المشم(؛ خر، يمحذوف متملهان 

(٣٣)يقم  ٤٥٣٠٥
يحاربجمن ء_ائتثة وأئرذمن ا ائهيفالئج_ال اعداء 

الشمح؛
رتتوياءتحائيه كنت، من اما اءاداتااث،، اعفلم فإنه ءادوت4، ثم أسرارك ونبه يإسان تثق كنت، إذا 

٠^٧^٠ آعدائلاه أهون ؛إنه وتحئ.ر0، 

)اعداء(;التياعرة، الغمة الرم وملامة •سار>امرفؤع ؛ )أئلم( نالها، بمصٍ،ما )الواو(: 
)ئةائها(تخرامر٠اكلاهرe، الجن مجرورومخ«ة إليه ضاف )الرجال(؛ مجرور، إليه مضاف 
ءاءل؛ة،ت )الواو( إليه، حرمخاف ؤحل' *ي صميربي ورها(؛ الثلامرة، الضمة الرفع وعلامة مرنؤع 

)ءاثقت(سلماضمنىاسمهوصولضفىمحاأجرضافإله، )س(؛بداهرفؤع، )أهون(؛ 
صميربيمحاطدرالهاء(؛ ِّبتيم،سفيطدلجثاخم، د)اكاء(ت علم،الفتح، 

ميموصول اسم ؛ )من( ، الإءراب، من لها مأحرأ لا الموصول صلة وجملة)عاديته( يه، ضول نم، 
،رانت،ا،مديره؛ صميرمستتر، والفاعل; مر؛وع، ضائع فعل ؛ )ثحارمه( خرالميتل.ا، حذرفع مي 

١لإءر١ب٠.لهامن محنأ لا الموصول صلة وجملة)نحارب،( متثر، محذوف والمفعول 
()٤٣رقم  ٤٥٣٠٥

ناماتان، س الخاجامح، فدثوس مل—لأله الت-ثماات، ص—جيع تنوث، 
القمح:

ي؛لغهاؤإنما إليها، يمل ولا حاجته لايدرك معالها عن لأهما الأُود سفامف، مشغولا كان من 
•ٍلايها مح، يبمك، يجهد من 

الإعرابج؛

إليهمضاف ؛ )اكثه١رت٠( منصوب، مقدم يه مفعول )صجح(: مرفؤع، ضائع فعل ؛ )يقوم؛؛،( 



رالواد(:إليه، ممحاف جر محل ني بي صمير ورالهاء(: مرللع، فاعل ت )طلابه( مجرور، 
رتدقو(،يالقعل جارومجرورمتشان ت الحاجات( )من )تدم(تسلمفائمص، ء\طق<,أ 

متتر،ضمر واسمها ناص، ماض سل ت )يات( فاعل، رفع محت م مض موصول اسم ت )من( 
لهامحت لا الموصول محالة ت ساما( ربات وجمالة منصوب، )بات( حم ت )ٌاءأ( اموا، مديره؛ 

سمالإءراب•

()٥٣يقم لإا1محوفج 
ايهمكيمني الئجاعة مثلا ولا ثنيي المر؛ ني شياعة دؤلأ 

المح'
الخكيم.القاهل الإسان مي تحتية أشد أنها إلا محبمودة، صفة المرء م، الشجاعة 

الإٍداب:
)فيمجرور، إليه مضاف )دجاءة(ث ؛بدأمرض، )كل( ملها، ما يحس< )الواو(؛ 

مرنؤع،مضاؤع فعل )نمي(؛ )شجاكة(، من حال بمحذوف ومجرور.تعالقان حار المرء(؛ 
)لا(؛ءاءلفة، )الواو(؛ خر، ري محل في والجمالة اهي*، تقديره؛ صميرهستتر، وقائله؛ 

)فيمجرور، إليه مضاف )الشج1ءة(ث ، 1؛-»LJIتقديره؛ محذوف لمتدا حبر ؛ )مئئ( نافية، 
الشجاٍة.هن حال بمحذوف حارومجرورتُلتان ؛ الحكم( 

()٦٢رقم  ٤٥٣١٠
الئثعالمغل-، دواُت، فل، وليس ئحمأله ناس الجميع النلاخ إن 

القمح؛
يستعملمخالب ذي حيوان كل لمس أنه كما استعماله، عر فايرأ الملاح حْل من كل ليي 

والتوحش•الافتراس ر مخاله 

الإءراب:
)جمءع(؛متال'أءرمع،، مغموب، اّم)إن( )الملاح(؛ ونصب، توكيد حرف )إن(؛ 

؛تقدير. صميرمتتر، والفاعل مرفهمع، مجفاؤع فعل )ئحملة(؛ مجرور، إليه مضاف ؛ )الئاس( 
رفعمحت في وجملة)تحمله( يه، نمامفعول رمحت الصم على مني صمم ؛ ورالهاء( ءهي*، 

)ليي(؛عاؤلمة، )الواو(؛ خر)إن(، ول محت في ئحمله( الناس وجملة)جمح المتدأ، خر 
)المعلم،(مجرور، إليه مضاف ؛ )ذوات( مصوب، •مدم )لمى( ؛خر )كث( ناقص، ماض فعل 

التفايره.الضمة الرفع وعلامة اسم)يؤ،(موحرمرفؤع • )الثح( مجرور، مضافإليم 



الشنحاباث ثانأ: 
)١(يقم  ٤٥٣^■

ي—رداردث يإن لم امنبئزر يالجماد ليس 
نجذاأودين انن ئونادن ئناد مجالإن 

اا؛*رح'
والطهر.الثكل جمال لا وعزا، مجدأ تورث الي والثمالل الخصال جمال الختغي الجمال 

)٢(رقم  ٤٥٣٠
وصولالصالحات بالخصال له نإيني ثلؤيلأ ععلمي يكس إلا 
عمودالجنوم حس مزن لم إذا ويبلها الجنوم حنن في حير دلا 

اهمح:

ومتصفالصالحات بالأعمال عامل فإني والمظهر، الشكل بجمال موصوفا اكن لم إن 
العقلأهل من صاحه يكن لم إذا نيه حير لا والمتلهر الثكل جمال فإن الخميدات؛ بالخصال 
والخكعت.

)٣(رقم  ٤٥٣٠
ابيلننن نداوة الؤنرمي؛ئنومي مني يقاّمن صدبمي 

انزمالاسة نلوأرجوه عنه غت ا مإذا ؤنحغْلمي 
الشمح:

فيييحقفلتي من؛عاديتي، ييعادي مموس بشادكتي الدي هر الضتي دض ص إن 
تك؛اره.من بنكية اصايتي الزمان ما إذا عله واعول نيئ، 

)٤(رقم  ٤٥٣٠
دئرعالمذهرء في الفتى جاهلا يهو عيبه بن القض ثثاد 

اليهابميييهن من اذآ هنكس الججا على ئجري الأزواذ ولوكانت، 
٠المح 

بحانهالخق قئرها مقادير مي بل دفهومهم، يقولهم حب على تأتي لا الناس أرزاق إن 



ومشمياي.الخاة ^١^، يتمتع والجاهل وتب همرتكد تجدالعالم نلذلك وتعالى؛ 
)٥(رقم ®ْ||محوذج 

أدنها هفأنجلال ثتى ه أويمدنن؛ ت—انأحغ-اأ لا 
حننهنعاله ني توى حتى حنثا لنئى أغثيلونتن 

ال؛مٍحت
إلاالصب ١ءرف ولت أب. ذلك *قيمة وش واتعرفها، أيلاي التمس بأحدحش أكترث لا 

الختة.الحمية الأفعال في 

رقم)٦(

لأ\ذو\ذو'بخبع\بوذ11ح 'د
يهف1كنوْ نالوندا منه المخنوب حمي 

القمح؛

فالمحبوبالعكس، وفديكون يخثاءؤيحدرمنه، الأمرالذي في للإنسان الخم نديكون 
للإنسان.^٤^٠ غير؛١١٥الأشياء ش خانان والمكروء 

رقم)٧( ٤٥٣^■
الكنم؟من ايوى سثب هل • ئملت ننس، بلا منه الندى رجر>ت، I ثالوا 

اليتمإلى توصلنا هلمئنا ؤإن ظنأ دمي عين، أمه وسليي 
الشرح:

يجرالذي السب ص كرمه إن ٠ نالت ا إليه؟ يوصلك س؛ب ولا مته الع2لاء ممللبا كيف ت لي نالوا 
المعلر.يطلب والتلمآن حلمان، وأنا •علر فهو منه، الخناء 

)٨(يقم م1محوذج 
نثانغودآي أحسنانأ الني؛ ض بئمه رأي ان رأيامرئ بخلا 

الت_هلامعوانتننLددث المنى تنته وئئة ٥^١؛ الدئيا كانت ومي 
القمح:

امحيرآكان ومن ب، الرأي فهومازص يعمك، عمل ض إذاافوم مايعارضه داخله ش إنسان كل 
الكاذبة.وأمانيها ءءلايا٠ا في ييع لها عبدأ جعلته ووتياء، 



)٩(رقم 

و\دوحوالأحد الاستعمال ؤيركمه راكدا تخبث الماء *-ض' الماد أرى 
الغدإحرانه قبل' نئرأ طاب وهل غمدء جوف ني الصنعنام ئج دْل 

اكرحت
والأسواقالأيدي م تحرك ؤإذا وأنتن، حث والخزائن الصناديق ش بمي إذا كالماء، المال إن 

يحرقلم إذا الطيما وعود ءمد0، من حؤج إذا إلا عمله يممل لا اليف ذللثا وشاهد وصفا، نني 
.الجميلة رائحته تنتشر لم 

(١٠رقم)هًًا|محوفج 
ثننىولا يند ؛وتى ين0 ئانم المنى به ئهاو اسالشيء ألم، إذا 

ظعماله يجس لا عديا الئيق من اعه ومنعنرء من اته غكإن
الثمح:

الإنسانشر ؤبزمه، نميمه ين مرق ولم طا له تمرق لم واءتادت4، الشيء الشى ألمت، إذا 
ءالٍبم.الممس لامحياد ذللته وكل يمه، سرن، لا يشرم الدب، الض والشراب، لأ، يشعر ولا يمضي 

(١١)رقم  ٤٥٣١٠
ئييذوالوماء معيدي ونست، الما وثنعل؛-لث، أثني لا ومالي 

جميلاالمالكيى دصمح صمغث، ندكئتي ما إذا حتى وأذعدئني 
الشمح:

ثيهتل زمن وهذا Jوء١ك، وومتؤ وءدتئي L فكثيرأ إياك، ومدحي عليلته ثنائي بتغربه لا 
عني،ءفورتا يديلته بجن صرف، لما نم تيه أحaل١رت، ما على المقوية اوعدتتي ولقد بالوعد، الوفاء 

القوية.إنفاذ على التائيين يحمدمن والفوإنما 

(١٢)رقم  ٤٥٣١٠
كراملي عجيران بان يإن النوى من أبالي ما ■همئمح، دنارثت 

ئثامالخس، نمد على وعيني ئنتلوي النأي على مجي جنلئ، ثقي 

كرتوعترهم، جيراني من كرام علي أعراء ثقي أبالي لا إني حش يألفنها، الغربة تحولت لقد 
•بالتربة عابئ غص المحن زيد اللل انام 



اهايءارابزء النحواراحح الْوجنيدم؟أإؤوك والاعواب فوالقمة النْاةج إجابة 

(١٣يقم)ص|محوفج 
أئلإلى نمى نريغ لصة في النتش حئص ئنثنثك لا 

أ؛—ج—ٍ—رانوجيراناهل أملأ ا بهحللت إن بلاد أيإأ 1ثلثي 
٠ثمح لا 

ضالعزيزة، الكييمة ليما؛ ممللأيأ والغرين المفر هن لك مانعا والآرءلان للأهل حٍك تجعل لا 
وأمايا.حلأتا لك تجئ إليه ترحل بلد كل 

(١٤يقم)صْاونحوذج 
والتحايلالهوى ثيت، لة ميدق اه ١^ ا مإذا 

الئواثلرثلود غله ئدامغهم يئوبمهم ء-ئا الثوم ٌجز وأيد 
ال**رح'

نتشتنمختلقة، وأهواءهم انثدتهم حعل الأتوام، س توما يذق أن وتعالى بحانه اه شاء إذا 
عنومامهم أنمهم عن الأذى دفع عن تخاذلهم لهم يئلهر شيء وأول شوكتهم، وتضعف أمرهم 
ذلك،.

ثشولأالثم واسظ فيهم كان يإن الغنى تخني قزمه في يفتقر ونن 
وأ-حرلأرجال مس أمرى كاذ وإ0 اله مقله مرء البنقل ؤمررى 
الشمح؛

الحس،أمل من لوكان حتى عليه كان الذي الغنى ئيمة يعرف فإنه افتقر ثم غنيا كان من 
وأشرفهم.الاس أضل كان ؤإن مال ذا يكن لم إن الناس شل مجن يعاب والعالم واكب، 

(١٦)يقم 

ائجوروئثللنإلاأن ولاحرفن ننثر موءرأيالث، مى يخومني 
تفدناالث، يإلج—رم أو ثمثس حادُت، غير من أحشاق أن أعيذق 
الشؤح;

أنلث،أكلم لأني يه؛ ولااكترث، يآكلامهم لاأمآ وأنا قللملثالياي، ومن منلث، يخوفونتي الناس 
بحئلث،.ارتكبها ميرة - غير س وفللم حور ُنلأ، يدر أن س وأحJ؛ أئلم 



(١٧١رهم لإ||محوذج 
الئد.دقئئنالأم ١^^ شكا ف نناشأ نتللب لم المرة إذا 

ونون\أن له المربى دوي صلات وأوثكش لأ الأدنسن على وصاو 
اكمح;

يب4لا الذي والصديق يشكوالفقر بات والمعاش، الرزق طلب عن تمولا الإنسان كان إذا 
ثقطعالقربى ذوي من نعيته الش الصلات تكاد حش منه، صيب كل على عسا ؛يكون الفقر، على 
محه.

هثالكاالئنانر مصاها نارب اننهتر الثج-او أوطان وحئنر 
يدالكامحنوا فيها الشتا عهوئ دث—زث—ث—؛ر أوطانهم دث—ردا إذا 

القمح;

اللمولةعرحلة مها قضى التي الأماكن إليه تحبب الإنسان بخيال تهلوف التي الذكريات إن 
تلكإلى الخين ننسه في فهاج عليه مرت الش الجميلة الأيام تلك تذكر وطنه تذقر فإذا والشباب، 

ترجع!أن هيهات ولكن الخوالي، الأيام 







اكاوث،ارامحي الحرالواضح خأمتط إأأ،ءأة إجابة 

امفاءا.كارت همزة؛ نقيت زانية؛ ألف  JUiالياءرأيفأ؛ ياء، ثقلت يرجع؛ غش 
فيالواووالياء اجتمعت *نولأ، اصلها؛ *ثستياا، ت يته اثعول* وزن على رنسيأ؛ الفناأ 

نماسمرا، كارت الياء؛ الياءي وادغمترالواوياء، ثملت والساؤرمتهما•امر، واحدة، كلمة 
•وؤ،أ.نمادت ابء؛ لمجانة الياء؛ قل ثمآنأ 

)٥(رقم اصزيى هْإجالآ 
سام:أمر فرحمل 

مشتارهئرى لا سهد والحمد 

الذيولصسه ه الاملمحعل 

السلوئئيع مئر إلا نجنيه 
المحملحميما عسانمه يره لم 

الشديدالتمي، بعد إلا كون لا انه يدركون ولا سير، سهل دي،ء الحمد اكتساب أن اكاصر يئلنر 
عرصاحب.بء وأنه والمثمات، 

مرياثه؛إرالثتمومرثظن إذاأييدافب 
أاتيويأ.ءاض،أ: مثل: للها، 

اوءالقاصير* ءالقاصيرا: مثل: ملها؛  ١٠ثتح واوا•ع جارحدئهاأوثلثها رابعة كانت ؤإن 
ءالقاصويء.

•ُالهثديُ : ءالمهتدي١ مثل: حذئها؛ وجب أوسائمة حاسة كانت ؤإن 

اليل'تأيث يجب 
•ررماقرت ثرلتا؛ مثل ١ الينل غن مقبل غص التأنث حميمير القاعئ كان إذا را( 

تللعت؛؛.^، ٠١٤١١٥ض: التأنيث،؛ مجازي ٠ؤسثا علمر يعود صميرأ الئاعئ كان إذا رب( 
الؤنل؛يجودتأمحث 

البارحةاثن( ،)أو: ءطiنت مثل: ١ قعله ص مقفولأ التأنيث، حقيقئ الفاعئ كان إذا )ا( 
.نيتبء 

الثمنه٠.ينللع( راو؛ ْثئلاع مثل• التأنث؛ مجازي ءلاهرأ اسما الْاءرا كان إذا )ب( 



|اثانويةسهارآ؛ة |هتؤتاج إسئ1ة إجابة رامحي_ اكم 

تكلمت(اساءؤ»تكلم)او: .ثل: ىنسءر؛جمعيلأوثمأوص، رجالإ! 
)٣(رقم ام>يفي لإ(جالآ 

الواوإلىحركة ملت »نغووما، وأصلها: انخوم(، هو: رحام( النعل من المعول اسم 
الماكين؛التقاء من للتخلص الواؤيزإ إحدى حذفت أننوومأ، يمارت قتلها؛ الممح الثاكن 
حوله.تحوم الخي .ثاله: *نغوم(، ضارت 
*يالواووالتاء اجتمعت انروىأ، واصلها: اننرىا4 هر* ُّرىُ البمل س المفعول اسم 

ُئنريُ،نمادت الماء؛ في الياء وأدغمت الواوياء، قملمت محاكن؛ منهما والئايق واحدة، كلمة 
•المدو لقاء إلى نري •مري•.ثاله: نمارت الياء؛ لمجانة الياء؛ ثل ط محير ثم 

)٥(رقم اصريك ُلآإجاة 
المميز:ين ٠لاهر قول قمح 

سج-ثلث،ا مثلث، رئ اماد جماء-جثلث، إذا 
نخخثكح—اجب ا جئئهإذا والت-كنناُت، المميد عالي ثثنز 

يهالاقتداء ويين يبلث، فلمي حصاللث،؛ مملث، يها فتحل الماس من امرئ بخمال معجا كنت، إذا 
يأءج؛الث،.حاجج، أي 

المنىالفم—3 أصمروا وفيما فملأ العين الرجال بتي نرى 
عيوذالمداتته عن تختر وليت، مشتتها الماء كلون 

الو\س وايواض,؛ القلوب في إنما والئلواهر، الأشكال في ليت والمحامد الفضائل إن 
٠ذرة4 ولكن ٨^٠، بشكله ءك<ه يعرف 

)١(يقم اصريى 

عؤهايحل إذا مجرورأ يكون ةرأرث،؟ا،، كتابا ءكم مثل؛ متصوب؛ ثمني الاستفهامية ا>كما< تمييز 
المحفتلة؟•.هده اشتريت، لأيكم مثل: جر، حرف 



رصالواضح الخد ا1عانويةسهارآ؛ة اصبماج إسظة إجابة 

كناسدركم • أنتشت، علوم *كم *ثل؛ رجمعاا ئئردأ ؤيكرن ئئيرور، ؛؛، ٨٠٠١١'ركم* تمتنن اثا 
اكيتا«.

يقم)٢(ام>يفي 

مخلموزا.*ئظئ ت إري1»التكألم تمائ *ذكرمالمأ المنيانهاجح كون جلأضق 
كلمة*ي الواووالماء اجتمعت اتناJنويا؛ امتلمي*ت اص!؛; ويلأل; من الجئع ثي حدث ما 

ئم، نمارت الياء١ الياءيي وادغمت الواوياء، مملين ا محاكي منهما والئابق واحدة 
.نحارت الياء؛ لمجانة الياء؛ نل ئسرمحا 

)٤(يقم ا1؛هريفي م|جالآ 
تماقأالمعدي اين تول قمح 
مرنهئنب مد حليل من وثم 
حيلهالدهر حادث من وما 
رءوحاكتثايأ النوء يمم أرى 

لعدهتمنيت، حتى فجرنته 

نندمالأمرء_اتاأ ني إذائغنت 
جدةاش ينبئ لم إذا يه الع

للإنسانIالتوفيق يكتب لم ؤإذا الأمنية، ت1الث، على ندت ثم محا شخص •ماحية تمئت  ١٠كيرا 
•الأرض يجاج سعى؛ي مهما حيلة من ك فما 

;إي 

)١(رقم 

اوللاديرأأ، الرأفة لرجل ؛يا تولنا• مثل عليه؛ غيرعععلوف يكون أن به الختغاث يجورفي 
منعله مسلوقا أويكون • للفقراع، للنحس ؤيا لكي أيا • مثل ؛ ريا، تكرار *ع عله مسلوقا يكون 

محزامطالئحثن٠.
هتت•بريا(؛ وموغيرمسبوق مسلوقا كان إذا إلا مفتوحة، يلام الخستغاث؛٠ ؤيجر 

وتديكونمجرورأالأول، كالثال المكسورة؛ باللام فقديدثرمجرورا لأجيوا المستغاث أما 
•والفقهاء* للعياء أيا مثل: يدكث؛ لا وفد الaل١لينا، من للقضاة ءيا ت مثل برمن(؛ 

اص>يكدقم)٢(مس 
•أمورك وسقيم( )وتتمم، وسمملم، تنجح همتك ض رئعلو( وت٠ا؛ المدرس إلى مغ إن 

علىوالنقب الخلف، محلى الجرم بالواووجهان؛ النوٍل فعل على السلوف، الفعل في يجور 
إصمارءانء.



ا1تانويةسهارآ؛ة اهتجاؤ إسظق إجابة هماححساكاوع(اكم 

العطما،على الجزم ت أوجه بالواوثلاثة الثّرءل جواب كلى المععلوف الفعل ني ؤبجوز 
الأس؛تاف.على وام إصمار*أن*، على واشب 

دهم)٣(اصريك م|جالآ 
أعلتإن الإعلال من البمع فى  v^Jb-ما  الجممصد وزنها  حهع

ء—؛ر

الكلمة

واi؛تع٠االياء، ت«مكت *رء؛آا، اصلهات 
ألماسلمت نالها؛ 

سلة رعاة راع

الفردأصليةقي لأنها الياءهمزة١ هلب لم 
لازالدت

قائل نئايش معشه

الياءيعدألفونمت ، اجلأيل* أصلهات 
المقرئ؛م زائدة مد، وكانت عل■، ١٠٠٠

ضارت>لجلأللااهمزة؛ سلمت، 

ثتايل يلائل جلملة

أادءوةأ،مملثقت،الواوسدكمر؛اصلها: 
ياءسلمتج 

أسلة أدعية دعاء

)٥(يقم رصديى ُلآُإجاة 
المكت؛ا،ن قمح؛ول 

المدديه يأبي أحيدما دمت ما أئركها ث أمورأ ئروم ي نف
الثنيند صد ني مقامك لكي نقرأ البني كنمتا في اذتحالث ليس 

يالفر وليس هممر، مملله مما سأ أحمق نلن المقادير من الأيام به تأتي ما أحثي دمت  ١٠
والثقة.المحرر مع الإقامة الفر؛ي ولكن الوطن عن الارتحال 

يمم)١(أصيص 

تلاثة؛أحكام إيه اكتب ساءمثددأس ال1؛ئوم للأمم 
•اوقخ واوأ الثايه ونمث أصلها إلى الأور  1٤٧١ت 'وم  Jbuالثثددة الماء كائن إن )١( 

»لووي».»لتي،ا:ثالها؛،ثل:



 sljd^ رصالواضح الخو ئاتو،ق11سه1وق كت،ظغ إهظة

مثل؛ماملهاا وقيح راوأ، الثانية ونمت الياءالأولى حذقت إ تندخوض كانت ؤإن )ب( 
ءثويء: ٠^٠٠

•امحمي• امأصياا؛ مثل؛ أواكنزحذقت؛ ثلالإاحرق بمد ؤإنكانت رج( 

)٢(يقم اص>يفي 
^.١٠مم  ٣١إن 

صاحه.ير؛ع العلم ننلرت،إذا 
اجك.( ٣١)٣ 

يقهر}٣(اص>يفي إجابة  ٩١
كلمةالواووالياء،ي اجتمعت انمير*، واصلها: : ٠^٠٠ ؛ أتنا* الفتل من انمل* وزن عالي 
•تتول • 'نمي* كارت الياءا الياء،ي وأدضمت الواوياء، قنمت متهماماكى؛ والئايق واحدة 
•امحالثا* نمى ،مغمد 

زائدة؛الق الواو؛عد و0لئ»ت ،حداو*، اصلها; ؛ احداءأ ؛ أحدا* الفعل من وزن،قعال* ملي 
حداء(.هشام ،ايعمل مول؛ احداءا. كارُت، ثمرة؛ 

الئاكنإلى الواو حركة ملئ، امزووم*، اصلها: : ٠^٣٠ ارام•: الفتل من امئعول* وزن على 
لالتقاءأغدمت،إحد١اه٠ا الواوان؛ مما؛ نالتقىساكنان، نمارتانرووم(؛ الشحٍحقتلهاا 

•االغجاحمروم'ا ممول؛ نحارتامئوم،ا الماكين؛ 

ره(رقم اصريك ُلآأجاباةن 
أحجنااليد نولم، عن ريلا رأوا ؤإئما انماص، فيك لي: تمولون 

الئلماالغرئختمل نمس ولكي ندأزى يلئ،: منهلا، هذا جذ'' إذا 
بدلبميبي ما اعجركل اش والحمتة لمجالهم، معتزل صهم مشص باني يعريي من يلومتي 

•وكرامض محوي صون سل ش والمام، المثاق وأتحمل كرامش، على حفاظا وصغار 
^سوأآ؟ألإإإسأ

مح#؛محص

)١(رهم 'صزيك ٩إجابة 
الضان،؛كان إذا إليها، الإصا،ة س التكلم ياء فع تحن* 

لشاقء.الللأ ءاننراي مثل؛ رأ(تفثورأ؛ 
ممتعة■.المحاب، ح ليالي ءإن مثل؛ متئوصا؛ )ب( 



|هتوإج ٥٠٥؛Jجاية رامحه_ ادم 

الخرا.راضامعياي ت محتل ثنى؛ )ج( 
الاعوجاج*.عن منوعي *انتم ت عثل ثذقرأصالما١ جمعا )د( 

يقم)٢(امريك 

النسوةنون إر، منه الأمر إستاد  إسادالأمْت4إراءاساطة النمل
المتكلمياء إلى التعدية ْع  المتكلمياء إلى التعدية مع 

'ض أمتءك، أءال

أدصض ارمي أذصى
!٠٠٥

٠١٢٣ محيها  قاب

أبض أيثك، أدى

١?^>^*دل قمح 
اةاأفثسمرجوت فيمسأأرث حئها الئجاوب أيني لدائني 
دنئلا0الذي الئيء مى أجادى ينونه ئخون ينثنه والشيء 

نلوممنتلي، خير أحذرْ مما ومميوأ شرلي، أرجوء مما كمحرأ أن ءلم؛م الماء نجادبا إن 
أرجو..الذي وخثستا احذره الذي لرجوت لهذا مدركا 

الأول:المن إعراب 
علىصميربي والياء؛ وتمم،، توكيد حرف رأن(؛ • راميي( جازمة، عير يرّليأ رلو،■ 
المقدرة،الضمة ارغ وعلامة مرنؤع مضايع فعل رأدفي،* ُانُ، اسم مسا محل، ني الكون 
الفتحةتمسه وعلامة مغصوب به مفعول )التجارب( ءاناء، تقديره: تتر، ميرم ص والفاءرإ 
علىمجني صمر و)ها(؛ التل١هر٠، القتحة نصه وعلامة منصوب ثان مفعول )حقها(: التلاهر٠، 
)ني(:ءانء، حم رفع محل ني •( .• التجارب وجملة)أوفي مضانإإب، جن محل ني الئكون 

الجن،بحرنه جر محل ني الثكون على مجتي موصول اسم ؛ )٠١( المكون، على ممب جر حرنه 
تاءوالتاء: فعلم١صبنيضاكح، )أرت(: ْاوفي*، باسل تلمان والمجرور والجار 

فيواقعة )اللام( الإعراب، من لها !؛ ٠٠٠لا الموصول صلة وجملة)ارن( الماكنة، التآسث، 
محلش الفم على متى صمٍت والتاء: الئكون، على بي ماض فعل )وشم'ت.(: الشرط، جواب 
فعل)أحشاه(: به، مفعول نم، محذ في الكون على مبي موصول امم ؛ )ما، ،، ^٠١٣

محذض على مجبي مير ص ورالهاء(: ءانا،، تقديره: متتر، صمير والفاعل مضايع 







اكاك(رامحي الخداراحح اا1انودةشهاؤاة |هتاتاج ا|،|ئ1ة إجابة 

والثانيةباكع، ■تمكة الأولى الكلمة، يداية ني ممزتان اجتمعت، ،، *fijyامرأت وأصل 
نلها؛وامنع«ا الياء، تأمكت وايفأ: الأولمر، جتمرحركة من، مد حرف الثانية فقلمت، ماكتة؛ 
ألنا.نقيت، 

قم)٣(يص 

وزناالتصغير يعد وزنها 

مغريا

وزناالتصغر معد وزنها 
فتامس 

شعيرها الكلمة

محيل كا محقب كاتبا

محل سعا
^•ءى محب محاب

محل محل محيب باب

١^٧٤يه فت، نعلوعدوي أن—اء؟ ت—ئدأل—ي اص—لي—م—ي 
الماءغريق الأمجد ا ربملمكس نخالة لا المنال قيمن 

ْو*عروقممن الوفاء محئرجم، لمدينه، الموء \نحدوق يتمم، أن الأحوال ملبات اعجب من، 
•الماء انمي ميما عجب لا لكن، بالداوة، 

•النون ومكون الهمزة بمنح )آن( مها ئمْإ، الم، المعاني، 
•حيرلكم، ءممهوا ءان ت مثل، الضارع؛ الفعؤر سم_، ناصة؛ مصدؤية - ١ 
املمت٣،؛ محذوف؛ الثان مير واسمهاص الخر، وترفع الأمم ممس، الثميلة من ئحممة .٢ 

•١^٥٠ سيعاتإلث، ان 
آتخؤ أم ؛ وتحالمح، سمحانه قوله مثل، لرايءغيرماملة؛ بضزلة مفترة: - ٣ 

[.٢٧]ال>،خمن: 

الاسل.احمل الغياج قدم أن مثل:لها؛ لأعمل لأضيو، ٤.زائدة: 
النون:ومكون الهمزة يكر رإن( فيها المرستعمل المعاني 

•مم؛حُ ممدس ءإن ت امثل كين جازم شرط حرف - ١ 











ااث1نوبم^ l^ulاهتجاج إو،،ئالة إجابة رامحياراضح اكم 

)٢(رم اصريك ُلآأجاة 
تالمن إمحراب 

وصدئيأغ منه نئ تم لإذا يتابع و4و الماد إن حبيالئ، 
حرف)إة(؛ إف، طاف م رممت مي ضمير و)اواء(: مصوب، مائي )^٧^٠(: 

ماضسل ريس(• الظاعرة، الفتحة مب وعلامة مصوب أإر،ا 1صم رالمال(: ونمب، توكيد 
جرذاتي،حرف )الاء(ت ت )بمانع( اعوا، تةاديئ0ت مستتر، ضمير واممها القح، على مني ناص 

خر»إنا،رنع محت في المزبمانع* وجملة مخلا، مرضع مجرور خرالمس* )نانع(ت 
لقلب،وجرم نني اداه )لم(ت يجوايه، مصوب لشري خافض الزمن من يظل لما ءلرف )إذا(: 

بالفعلمتشان جارومجرور )ث:( الئكون، حزمه وعلامة و>لم( مجزوم طائع تحل )بمد(: 
)صد«س(؛ماطفة، )الواو(: )وصييق(: الظاهرة، الضمة رخمه وعلامة مرفؤع فامل )لخ(: ابمل*، 

ءل4ٍ.ناله  ١٠لدلالة محذوف، الشرط وجواب مرفؤع، على «عءلوف، 
صبمقة عن الإجابة 

)١(رقم اصريى ^٠^ 
التصغيرسب التغيير من فه حدث ما  ءّثءُُ

ممره المصعرالأمم 
جمعتاراووالاءبىممةوا>دة،احئل1و0أ، ت اصألها 

وادساواءفيايء.هلمت،الو1واء، والئايؤرمنهماu^؛ 
حئلوة خئلثت

■فتردعتدالتصغير الفاء؛ محذوف لأنه  صمة رصتقة

اصلها.إلى مس أصلهاواو، الم، الأّم ثازى لأف  نال محل

)٢(رقم اصريك ^الإجابة 
•i* العايمحن ١^ على ومرب الأمير ئغئة. - الحكم رجاد - نمر )أ( 

القمر•يعر لوحمر م الفلاحتنر- نمر- )ب( 
الامتحان.ننظرئيجه - الثللأب - نحير )جا 

)٣(رقم اصرص لإإج،م 
مفيدةجملة فى وصنه  منهالفحول اسم  للمجهولوناؤ0  الفحل

حولهمدور الملعب  مدور لبن ئا1'

مغممديو.اللم صاحم،  ثن؛ئا' امحقي اخقد



(٤١يقم امريق إجابة ُهْ 
■الئرط والخرحتقا بدا، رثع محت ثي وهي شرءت4، المثال هذا م اتن، )ا( 

لم*!، ۶١١لأن مقدم؛ به مفعول نف محل؛ في دهي اسممهاث، المثال هذا في امن* )ب( 
مئئولن.تتلإف 

إله.مصاف م محت م وهي الثال.وصوله، هدا في أننا رجا 

امحنالئؤاأين عن الإجابة 
(١١رقم الانحريك ألآًإجابة 

وعلامةالرفع واجب مرفوعا بدأ ٠رالر٠لناا كلمة ^^، رقنكء رقعتن إن ،الوؤلن قولتا؛ في 
قتلها.فيما تندها ما بمتن لا أداة تل وتع لأه الaلاهرة، الضمة ١^؛، 

واجببه مفعولأ كلمة»الوءلناا كانت، نإةك^، ه الوطن »إن قمكا: ءإنأ، هليها قدنا ؤإن 
؛الأفعال.نضر ما تعد وقع لأع4 اافلاهرة؛ الفتحة التهب وعلامة النهب، 

(٢١رقم اصريك '®ً'إجابة 
تالمن إعراب 

اب؟—نابك، البم؛رمق الإن ٠ عيهر المولى أيها د-ردر، 
اااي*تت )أيها( •أث*، تقديره: صميرمتتر، والفاعل الكون، على أمربي فعل )رثى(: 

الرفعوعلامة مرفوعة صفة )المولى(: لكيه، ورها(: نهب، محت في المم على بي منادى 
رإن(:اّقتامة، رالقاء( رفإن(: ^^(، بالفعل متعلقان ج١ئو٠جرور رعالهم(: القدرة، الضمة 
الفتحةالمب وعلامة منصوب اسم»إنا : )١^^٠( الفتح، على بي توكيدوتم، حرف 

١Aالرفعوعلامة مرفؤع *إن* خر ت رعتاب( ، بارءتاب< متعلقان جارومجرور ربالخاتي(: رة، الذل
الإعراب.من لها مغن لا امتتامة والجمالة الئلا٠رة، الضمة 

الأسئلةشة إجابة 
(١١رقم رمريك صًُأجابة 

الهمزةلأن *دصاأي'ا الها؛ الثب وعند هواؤصاءأ، اوصؤ، الفعل من اهعال، وزن على 
عرحابها•ئمح، فإئها اصلية 







اإْووتوءاتفه)أمي الوايحاكم 

الموضوعاتفهرس 

#لاص، 
ْوال>زياو الجرد 

٥ايمء ايواب )١( 

٨ر^ثؤدالألأءي 
١١)م(ت0والثي1م 

١٤الثلاثي اكل حماثمى بمص 
١٧والإملال الإبدال 

١٧را(ةلغالألفراواءواوأ 

٢٠)آ('ظنالواوياء 
٢٣الواو 

٢٦)أ('ظناماوواساكأ 

٢٨ثاء الواوواس قلب )٠( 

٣٠الإبدال 

٣٣باصن الإملال 

٣٦)١( الفزش المنان 

٣٨)٢( ، ٠٠٣المزان 

٤٢سالأدال 

٤٠وممايها الأيال أسماء من طاهه )١( 

٤٧وآعاس الممن السل 
٤٧)ا(ادثال 



الواضحالحر اا><ووآثوءات ضهوس 

٤٨الأجوف )٢( 

٠٠الامحى )٣( 

٠٤المنل ميل 

٠٤)ا(اءكامثثيداابمل 
٥٩ر٢(ضةتتريJالأسمل 

٦٣بمامحيم 
٦٦التتجب فتلا 

٧٠لالف1ءل السل تآيث 

٧٤اكاعل ناف 

٧٤*صيرأ ارجاواو،جرووأاُ *لرئ إذاكان 
٧٨دايمر المنيا 

٧٨را(اومااذاكانمأ 

٨١وجؤيأ الجدا حدب •!وامع )٢( 
 )٣( y\>y, ٨٦الغروجوا ض

٩١اثداعراشروجؤا هيم ضامع 

٩٧دجد؛آ الض تقبيم ماٌع  ٢٠١
١٠٢ندالخو م التاملاُ تئ )٦( 

١٠٦.......................................الئثثهات ُءلآث« وءلأء وءماء ءإنء 
١١٠• UUخرءيس( او1ءني نيادة 
١١٣داكريع دالرجاء المائيق أياد 

١١٨رالكنء وه ءإنءوررأن« تخمث 
١٢٢اسل ص وآخواتها رالن« ثث 



اا0ووثوءاتفه)س ؤججؤيه الواحح اكم 

١٢٦|لأ|اك1بلأوبم؛س 

١٣١الأيبما، 

١٣٦. ....................................المطلق الفئول باس الأضترم ص يتوب *ا 
١٤٠الإصائت 

١٤٠و1مح التتمة )١( 
١ ٤٣المتم )٢( 
١٤٥دجد,انأ ارالبملإيجدا ابماث )٣( 

المأوي>ل()ءا))ه\ل؛ء< 

١٠٣لجا؛ةض؛اجاسربدالزد 

١٠٣ ٥٢١أبواب )١( 

١٠٦اثلآ؛تي تزد )٢( 
١٠٦تنداائ؛اءتي )٣( 

١٦١الئلامرا الأمل خمامحى إجايأتميات،ابض 

١٦٤إجاةضذاتاالإطلرالإدالأ 

١٦٤)ا(مميالألفراوءراوأ 

١٦٧الواواء تك )٢( 
١٧٢الواووابءمز؛ )م(قك 
١٧٨القأ الواووس )،(تك 

١٨١رْ(تكالواُوستاء 
١٨٣لجاةتمبماتأالإدال« 

١٨٠ياكعن( نميتات'الإملال إجابة 

١٩٢ادءزانالقر»تي إجا؛تتصطت 
١٩٨أاءالآسال ا،أتسنان إجابت 



٢٠٠راحكاعه الجل اكل ت إجايأتميط 

٢٠٦اكل تؤكد تسميتات إجاة 

٢٠٦)ا(احكامضكدالسل 
٢١٠الأمحال )٢(رقة؛ص 

٢١١٢ري؛س مم تسميتات اجايت 

٢١٦اكجس، بمالي ثسميتات إجاية 

٢٣٠]الهامل السل تأيث تميئات إجاية 

٢٢٤اهاعل تسميثات إجاية 

٢٢٨والخر المنيا تمهتات إجابة 

٢٢٨)ا(انمدااذاكانمة 

٢١٢٢المنيادجو؛أ حيف *وامع )٢( 
٢٣٦وجؤبأ الخر حلف •،واصع )٣( 
٢٤١المردجئيأ المنياعلى تقليم *راصع )٤( 
٢٤١؛الخررجؤبأ تقعيم تواصع )٠( 
٢٠١الخر ط تاب أد المحامل ند )٦( 

٢٥٠..................................بمرل؛س( الثثثهاث ولاولأن وما إن تنميئات إجابة 
٢٦٠وءماء غثر م  ٠٧١يادة تميتات إجايأ 

٢٦٤رالشرؤع رالرجاء ايماؤة ايال تميتات إجاية 
؛١٢.. ..................................ر)لكن( ورثان( وران( )إن( تخمحف تسميان لجا؛ة 

٦٧٥الخل ص داحواتها ُانُ كن تسميئات رجابأ 

٢٨١مميمض الأنة تسميااتألأ• إجابة 

٢٨١؛لأسما تسميتات إجابة 

٢٩٢................؟....؟؟.انمللق' المفعول المصلرمرباب من ي،ثوب  ١٠٠تسميئات لجا؛ة 

٣٩٥إجا؛ةتسميلأتالإى»ة 



|ووويوء|تفمر؛مإ الواضح اكم 

r_i_G
٥٣٠ . ..........................................واس.الأتحاو م واثرب البجإ 

٣٠٠)ا(اوبجءسالأساو 

٣١١)أ(اومب.نالآسأو 

٣١٤اوثتيينالآّطء )٣( 
٣٢٠)،(اوتنبسالآ-طء 

٣٢٠س الشرط جواب اهران 

٣٢٩. ..٠٠.........................وءاكاء! دءالواو! والجواب الشرط مر انملف 

٣٣٣واشم 
٣٣٨أرالجواب الشرط. حذث 

٣٤١ع جواب لي الضائع جزم 
٣٤٤ُلءراثها الجازمة الشرط 

٣٤٨تجزم لا ام الشرط أدوات 

٣٥٣ومشتق جامد إلى الأم تميم 
٣٠٦ارسث 

٣٠٦)ا(؛مادثالآساوالثلأقت 

٣٠٩)أ(؛ماوثالآس1والئاءثت 

٣٦١واثا.ث اشاث الأمحاو تصاؤث )٣( 

٣٦٤الممدد إصاد 

٣٦٨الممؤ الميت 
٣٧١والهنة 

٣٧٤اسق أمام 



٣٧٤)ا(اماكاءرإدمخاشاك 
٣٧٦_ l^.lمحت 

٣٨٢)آ(اماسرووط 
٣٨٧القائل يانم \ّؤ القمة )٣( 

٣٨٩ااثثثبمت ب '١٣

٣٩٥امحل )،(ام 
٣٩٠وغروط4 تمض 

٣٩٦الضمحل ام 

٣٩٨الفضل ام صل 

١٤٠٤ازuنوالذكاء )ه(اتما 

 )٤٠٨ ٥١١٣١)٦

٤١١والنتدود والتقفور الثتموص 

٤١١ ImIيئد|_وأغكاتها ئميئها )١( 
٤١٣هتجمح ج،غ وجئئها يما )٢( 

 ،^٤١٩^١
٤٢١ام الدم جمع ^

٤٢٤المايم جأع صوايظ 
٤٢٦.... ....... ........... ......... ..... .جتعالأ-ماوؤنثال؛لأمحجماطس 

٤٢٨جموعالةىٍر 
 ١٤٣٤^٠^٥

٤٣٤السارق امام 

٤٣٧اشير ينأحكام )ا(طاهة 
٤٣٧^١٣ ٥١١.١



^^بمر؛|دوخوعات

٤٤٢ب.مثالوأاءق3القم 
(U»(Y ٤٤٠الم آغكام بن ؛؛

٤٤٨)"ا(ءلاهةينآءكامالإثانة 
٤٠٠ J^»plالأم آم ين ط )٤( 

٤٥٠)ه(الثتئثيامحوام 
٤٠٨....................... .... . . ... ..)٦-٧(اثرثي1لإئمنالئئثثباكداء 

٤٦١س ه ص

٤٦٨الثدي 

٤٦٨)ا(ممكمثمحا؛ك 

٤٧١)آ(:ممت 

٤٧٢)'آ(مطذغصاشضددتيص« 
٤٧٤م«واكأينأوْمماا )،(_: 

>ل(له\ل)ااء\لخز<م

٤٨١...........ا..ّا...ّ.....ا.لأصماء وا لأيال ا عن والمعرب المسي تم/يات اجاي؟  . ٠ ٠ ٠ ٠
٤٨١)ا(الميعنالآسال 

٤٨٧)آ(اثلنبعنالآساو 

٤٩•الأ-اء محن المح، )٣< 
٤٩٦)،(الثمبعناسء 

٠٠٠اكاء ا}شوط جواب اهران إجايأتميات 

٠٠٤.............................بالواووالفاء والجواس اكرءل انملماعلى سريتات إجابة 

٠٠٧والمم اكرط اجمحاع إجابة 

٠١١آوالجواب الشرط حلفم تعري؛ات لجا؛ة 



الخم1لْوونهءات فهوس 

٥١٠الطف جواب م المائع جزم إجايأتمي؛ات 

٥١٩د1مايها الجاذٌت الشرط أدوات تسنان اجاة 

٥٢١لاتجذم الم اكرط أدوات لجا^أتسنان 
٥٢٦جاعدومق إلى الأم هسم إجايأتميات 

٥٢٠٠المير تسنان إجاية 

٥١٢٨المير اصعال إجايأتسنان 

٥٤١٢الميمي المير تسنان إجاية 

٥٤٦المرأوالهسأ تصنات اجاة 

٥٥٠الستق أمام إجايأتسنات 

٥٥٠)ا(ا.ماهاءلومحاثاس 
٥٥٠النائل ام ينث 

 )f٥٥٦وعنك المسول ام )١

٥٦٦)•ا(اكساثبجياماص 
٥٦١"ايثثه التفة صل 

٥٦٩القضيل )،(ام 
٥٧٧)ْ(إجاةتسّتاتاثياؤطنوامحاتي 

ه٨١rالألأ اسم )٦( 

٥٨٥مرالمئقات الثاعة اكصتات إجاية 
٥٨٨والممحوروالممدود( تص؛ات'المنقوص إجابة 

٥٩١؛اسمر موط إجايأتصتات 

٥٩٤الدر؛؛،١٢ جح شروط تسنات إجابة 

ه ٩٧الم المال«ومم ج،ع صوابمل تسنان إجابة 

٦٠٦٢التكسير جمهمع تص؛ات إجاية 

٦٠٧والمعرية النكرة ت٠ارJتات اجابات 



٦٠٧ام1ماسرف 

٦١١الضمير آحكام محن »u؟U، ر١( رقم إجايأتس؛ات 

٦١١انمتر الضمير ا- 

٦١١^الضمير أ؛رن الوقايأ ءنون ب

٦٢٠)اا(س.،ناخكامادالم 

٦٢٢الإشارة )ما(سسا.ءكام 

٦٢١"اJهمصول الأم احكأم م ر،(س 

٦٢٧)ْ(اومفي1لآابداللأم 
(U_n ) ،٦١٠٠.....................................واائِف،اشاء الئتثف،الإئق

٦٣١٣المتون وغير المثون إجايأتمري؛ات 

٠٦٣٨ .١ّ ٠ .ّ. ...............ّّ . .٠ ...٠ّ ٠ .ّ. ...٠ . ؟ّ . ..ّ. .......ّ.. ..اليد ثمري؛ات إجايت 

٦٣٨)ا(تإوك؛ئئوتاث 

٦٤٠تمض )٢( 

.اأأ.....ّ.ّا..ا..ّ..ا..ا..ّ..ا......الثديعررزن)ثاعل( بن محابماغ محم )٣( 
٦٤٢ر،(كتاياص 

٦٤٢»ثم«وءكأتنأوءمما« 

تأاجنءالثااثء
٦٤٧المحر 

 J٦٤٧القنلمالأو
٦٤٧)ا(ئترمتوصش 

٦٤٩)[ا(طبمأندثّامماسمسامحيير 
٠٦٠ القضيير  Jifiالثيامي نماتالأت بماتث ما )٣( 
٦٥١الث او ث قترث 'افي ما نحص )٤( 



الواضحاكم ال0ووءوءات فم)رمإ 

٦٠٤؛موذجفىصغيرالآ*س1ءالآئن 
٦٦٠اقتغم 

٦٦٠ال؛ا؛ي اللم 

٦٦٠)ا(الثؤنثالئلأوتي 

٦٦١والماء اا؟لآأ تغدوب محغر )٢( 
٦٦٢)"ا(;ضتيئالبمع 

٦٦١٠)،(محدئظ؛ج>ثة 

٦٦٤تلمحل 

٦٦٠الآت؛ة الأسماء مرصغير تمونج 

٦٧١الئنب 

٦٧١\جأ\لأنخ 
٦٧١الةاءنء1هائأشب 

٦٧٢ئبمشساسةالخ1مح 

٦٧٢ش ١^٥١٠ )ا(1شتإلي 
٦٧٢)آ(اكنإراوشدهمر 
٦٧٤)٣(اكئللياثمص 

٦٧٥ر،(اك4إرامح 
٦٧٧)ْ(اشنإليى،ابيتاءممئث؟ 

٦٨٠الآأ؛ة الأسماء إلى النسب لموئج؛ي 
٦٨٨اص 

٦٨٨الثاثي المم 

٦٨٨ر>ىظة• التتسرإر'سلت* ر١( 



الؤونوعاتقهؤبمئ الواحح اكم 

٦٩٠)آ(اك4إراٌيمحرم 
٦٩١ ٣١٤١اشبإرافلالإ.لأوي!)٣( 
٦٩٢؛^ Jljح \س \و !_ )،( 
٦٩٤تذهل 

٦٩٥الآيت؛ الأمطء إر اكب م نموئج 

٧٠٠الإغراءواسم 

٧٠٦الامحقاص 

٧١١الائتعاو 

٧١٩التتتث 

٧٢٣الأنتتاة 

٧٢٩الوم 

٧٢٩الأول المب 
٧٣٥الوقف 

٧٣٥الئاتي الضم 

٧٣٥ااثكيه1ءاص 

٧٣٩البمل إمحزاب 

٧١٠٩را،ابمدممحاممتصالإماب 
٧٤٢ادبمداملأممت٧ينالإماب )٢( 

٧٤٥■..■..■■.■■■■.■■...................سهمدجمر؛؛اناحوالا1ابملم1نماراتالآئت 

٧٤٩تمبماتءا.ة 

٧٤٩دالئايأواكالة الأولى افوات و 'مم 

٧٦١والإمداب اهمح م تحاذج 



الواححالخو ال0ووتوءاتفموس 

٧٦٩اكامة الاJرا٠سة يهادة ا«تحان اطة 

٧٦٩

٧٦٩ ١٩٢٠فأ الدررالأول امظأ 

٧٧٠القديم م ض  ١٩٢٦للأ الدريالأول 
٧٧١الصيم م ض  ١٩٢٦٥٠١الدورم 

٧٧١ءراكةلاماسJ  ١٩٢٠٥١الدورالأول 
٧٧٢الجيد  ٢١١٥١عالي  ١٩٢٧٥١الدوراكام 

٧٧٢القميم عراكيام  ١٩٢٧فة الأول الدور 
٧٧١"ضالئيامالقعيم  ١٩٢٨الئايلةالدور 

٧٧٤ءليىاكلامالج١يد  ١٩٢٧٥٥الأول الدور 
٧٧٠الجليد الظام عر  ١٩٢٧لمثأ اكام الدور 

٧٧٦القعيم الطام مر  ١٩٢٨لظ الأول )لدور 
٧٧٧القئيم عرالطام  ١٩٢٧ ٥٥الدمحرم 

٧٧٨ءاليىاكئلامااج١يد  ١٩٢٨الدورالأُلدج
٧٧٩ضاكئامالجعيد  ١٩٢٨٥٥الدور

٧٧٩ ١٩٢٩٥٥الدورالأول 

٧٨٠ ١٩٢٩٥٥الدورالثاني 

٧٨١الدورالأولله."اها 

٧٨٢ ١٩٣٠الدوراا؛اني٥٥ 

>لام\ّص

٧٨٧اسر 

٧٨٧الأول المم 
٧٩٠ارئاتي العم 

٧٦٩ ١٩٢٠ ٥٥الدورالأول 

٩٢٦٧٧٠ ٥٥الأول  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....................القدم  ٢١١٥١ ض

٧٧١.. . . . . . . . . . .. . . . ... .. ...٠ ..ءؤ ٠ ء. .٠ .ءّ . ء.٠ ٠ القيم  ٢١١٥١ ض ٩٢٦ ٥٥ال؛اتي 

٧٧١ . . . . . .. . . ... ... . ... . . ..................الحيي. ٢١١٥١ ض ٩٢٠ ٥٥الأول 

٧٧٢. . . . . . . . . . . . . .. . ... . . ٥١^٩٢٧٥٥٠

٠٧٧٢ ّ. ّّ . .ءّ. ..٠.٠...،.. ..٠ّ .ّّ ٠ ..ّ. ٠ .٠ّ ّ ّ . .السم عراسيام  ٩٢٧ ٥٥الأول 

٧٧٣. . . . . . . . . . . . ..... .... ................القمم.اسيام ض ٩٢٨ ٥٥الثاني 

٧٧٤. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....................الحمد  ٢١١٥١ملي  ٩٢٧ ٥٥الأول 

٧٧٥............... ٠٠٠.ء. يم.أل..ا..ميُ..ميؤ..ا..ميعرالظامالحمد  ٩٢٧ ٥٥ااثا،ي 

٧٧٦. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ..............القمم الطام عر  ٩٢٨ ٥٥الأول 

UUU... . . . . . . ... . .... .. ٩٢٧ ٥٥ااثا،ي 

٧٧٨. . . . . . . . . . . . ... . .... .........اا.ّ....ّّالحمد ٢١١٥١ض ٩٢٨الأُلدج

٧٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....................الحمد مراسئام  ٩٢٨ ٥٥الثا؛ي 

٧٧٩. .. . . . . . . . . . .. .. . ... ٩٢٩٥٥الأول 

٩٢٩ ٥٥الثاني 

الأولله.مه

٩٣٠ااثا؛ي٥٥ 

٧٨٠

٧٨١

٧٨٢



٨٠٤اكب تميتات إجاة 

٨٠٤الأيل م الق
٨١٧المءالثا؛ي 

٨٢٥أج\؛4بت\لإر\*وض 

٨٣٢الأخصاص اجاةتملآاُث 

٨٣٦الأسال تسنان إجاية 

٨٤٣اسة تسنان إجايت 

٨٤٩إجاةتمئ؛اتالأثاه 

٨٥٥الوص تصتات رجاية 

٨٥٥الأود المم 
٨٥٩اكاتي المم 

٨٥٩المكت يهاء الوثث 

٨٦٢الخل اعراب نصيان رجاية 

٠٨٧ ال1ا1ة اكس؛ات اجاية 

٩٠٢الرجقن اكاذجفياكمحوالإماب رجايأ 

٩٠٢والإعراب للشمح ثْرئة اياث اولأ؛ 
٩١٩آياثاوبي ثاإ؛ا:

٩٢٤..............................الأول.الثاثؤيألكم اكراسأ لهاد. اصان اجايأا-ظلت 
٩٢٤والنمق القواعد م

٩٢٤ ٢١٩٢٠لة الأول الدور اظ رجايأ 
٩٢٥.......ق......ّ.....ا..اا...المميم اثئام على  ٢١٩٢٦لة الأول الدور ا-ظل؛ت إجايأ 
اأ؟؟...ّ.ق.......................القمم المحام عر  ٢١٩٢٦لتأ الثام الدور ص إجاية 
٩٢٧.............................الجعيد اثئام عر  ٢١٩٢٠ية الدورالأول اطلة اجاية 
٩٢٧الجييد ااتفلام عر  ٢١٩٢٧لة اكام الدور اح إجاة 




